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Refik Halid Karay ve Sürgünlük Deneyimi
Demet Karabulut

Murat Özyaşar Öykülerinde Göçebe Kültür
Hasan Turgut

Çeviriler
Edebiyat ve Sürgün
Ángel Rama (Çeviren: Başak Bingöl Yüce)
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Sunuş 

Monograf, 9. sayısıyla yayında. Bu sayının odak konusu: Göç. 
Odak’ta ilk olarak Cemal Sakallı “Göçmen Edebiyatı: ‘Ara Dilde’ Yaz-
mak” başlıklı makalesiyle ara dil kavramını Wolfgang Iser’in kurgu 
ve imgelemle ilişkilendirdiği geçiş estetiği görüşünden yararlanıp 
göçmen edebiyatının kurucu özelliği olarak tartışıyor. “Kültürlera-
rası Yazının Türkçe Değişkesi ve Kimlik Oluşumu” başlıklı çalışma-
sıyla Metin Sarı, 1960’lı yıllarda başlayan Almanya’ya göçe bağlı ola-
rak ortaya çıkan edebiyatın tarihine değinip kültürlerarası edebiyat 
çerçevesinde oluşan anlatılardaki kahramanların kimlik oluşumu 
üstünde duruyor. Demet Karabulut “Yerinden Edilmenin Söylem-
sel Şiddete Dönüşümü: Refik Halid Karay ve Sürgünlük Deneyimi” 
başlıklı makalesiyle Refik Halid Karay’ın Sürgün adlı eserini sürgün 
etme/sürgünlük tartışmalarını farklı açılardan ele alarak inceliyor ve 
sürgünlüğün Karay’ın entelektüel ve edebi gelişimi üzerindeki etki-
sini irdeliyor. “Murat Özyaşar Öykülerinde Göçebe Kültür” başlıklı 
çalışmasıyla Hasan Turgut, Deleuze ve Guattari’nin göçebelik kav-
ramlaştırmasından yola çıkarak Özyaşar’ın öykülerinin kaçış çizgile-
rinin ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Odak’ta iki de çeviri yer alıyor. 
Ángel Rama’nın “Edebiyat ve Sürgün (Literature and Exile)” başlıklı 
yazısını Başak Bingöl Yüce, Vahe Oshagan’ın “Ermeni Diaspora Ede-
biyatı (Literature of the Armenian Diaspora)” başlıklı yazısını Suat 
Baran Türkçeye çevirdi. Her iki çevirmene de Türkçedeki göç litera-
türüne katkı sunmamızı sağladıkları için teşekkür ederiz.

Her sayı Türkçe edebiyatın çağdaş yazarlarından birine yer ver-
diğimiz Dipnot’ta, bu sayı Ayhan Geçgin edebiyatı ele alınıyor. İlk 
olarak “Modernizm, Postmodernleşme ve Ayhan Geçgin’in Kayıp 
Poetikası” başlıklı makalesiyle Bülent Eken, Ayhan Geçgin’in mo-



dernizminin Laura Quinney’nin “kayıp poetikası” olarak adlandır-
dığı estetik rejimin bir örneği olduğunu gösteriyor. Murat Can Kaba-
göz “Kenardaki Gündelik Hayat: Henri Lefebvre’in Gözünden Ayhan 
Geçgin” başlıklı çalışmasıyla Lefebvre’in modern kent ve gündelik 
hayat teorilerini Geçgin’in romanlarıyla birlikte okuyarak karakter-
lerin neden kaçtıklarını araştırıyor ve Türkiye’de 1980 sonrasında 
şekillenen gündelik hayatın eleştirisini yapıyor. “Yıkıntılarını Diken 
Roman: Son Adım’ın Üslubunda Farklılaşmalar ve Dilsizliği Arayan 
Dil” başlıklı makalesiyle Jale Özata Dirlikyapan, Son Adım’ın üslu-
bunda dikkat çeken farklılaşmaları açığa çıkararak üç anlatım tarzı-
nın iç içe geçmesiyle oluşan metnin, dile yönelik güven ile güvensiz-
lik sarkacında oluşan etkisini ve farklılaşmanın anlamını araştırıyor. 
Seren Üstündağ “Barışçıl Olmayan Eve Dönüş: Son Adım ve Uzun 
Yürüyüş Romanlarında Dil ve Dünya” başlıklı çalışmasıyla Türkçe 
ile yazan Geçgin’in, Son Adım ve Uzun Yürüyüş romanlarında üreti-
min içine sızan Kürtçe/Zazacanın yarattığı çok dilliliğe odaklanarak 
dil ve dilin sınırları içinde, güvencesiz bir biçimde yaşamanın ya-
rattığı sözsüzleşme ve yok oluş denemesinin izlerini sürüyor. Dosya 
kapsamında, Melek Aydoğan ve Hakan Kaynar’ın Ayhan Geçgin ile 
gerçekleştirdiği söyleşi “Edebiyat Herkesin, İstediğini, İstediği Gibi 
Söyleyebileceği, Yazabileceği Bir Alandır.” başlığını taşıyor.

Pasaj bölümünde ise “Yabancılaştırıcı Çeviri, Yerlileştirici Çevi-
ri” başlıklı yazısıyla Armağan Ekici, yerlileştirici ve yabancılaştırıcı 
çevirinin çeviri âleminde yeri ve işlevi ile karşılıklı faydaları üzerin-
de duruyor. Başak Öztürk Bitik “Behçet Necatigil’in Radyo Oyunu 
Evliyâ Çelebi” başlıklı yazısıyla Necatigil’in 1966-1967 yıllarında rad-
yo yayını ile dinleyicilerine ulaşan ve 2015 yılında Everest Yayınları 
tarafından yeniden gün ışığına çıkarılan Evliyâ Çelebi adlı oyununu 
ele alıyor. “‘Dünyalar Arası’ndaki Romancının Alımlanışına Yeni Bir 
Katkı” başlıklı yazısıyla Mehmet Şamil Dayanç; Taner Can, Berkan 
Ulu ve Koray Melikoğlu’nun derlediği Orhan Pamuk: Critical Essays 
on a Novelist between Worlds adlı kitabı Orhan Pamuk araştırma-
cılığı açısından inceliyor. Pasaj’da yer alan son çalışma ise Slavoj 
Žižek’in “Varsayılan Süperego” adlı makalesi.

Fatih Altuğ, Yalçın Armağan, Semran Cengiz, Ayşe Demir, Mus-
tafa Demirtaş, Devrim Dirlikyapan, Jale Özata Dirlikyapan, Kerem 



Eksen, Gökçen Başaran İnce, Hakan Kaynar, Engin Kılıç, Seval Şa-
hin, Hilmi Tezgör, Zeynep Uysal, Doğan Yaşat ve Yılmaz Yıldırım 
makalelerin değerlendirilme sürecinde destek oldular, katkıda bu-
lundular; teşekkür ederiz. Vahe Oshagan’ın “Ermeni Diaspora Ede-
biyatı” başlıklı yazısına dikkatimizi çeken Murat Cankara’ya, ma-
kaledeki Ermenice telaffuzları kontrol eden Maral Aktokmakyan’a 
yardımları için teşekkür ederiz. Ayhan Geçgin edebiyatı üzerine 
dosya hazırlama isteğimizi sevinçle karşılayan Oktay Özel’e heyeca-
nımızı paylaştığı ve güç verdiği için teşekkür ederiz.

Fikir üretimine ve tartışmaya devam etmek amacıyla çeşitli üni-
versiteler, vakıflar ve merkezlerle ortaklaşa düzenleyeceğimiz Mo
nograf Buluşmaları’na başlayacağımızın haberini vermek istiyoruz. 
Farklı şehirlerde gerçekleştirilecek bu buluşmalarla yazarı, okuru ve 
eleştirmeni bir araya getirerek edebiyat kamusuna çoğul bir perspek-
tiften bakmayı hedefliyoruz.

Monograf ’ın 10. sayısının Odak bölümünde Beden konusu, Dip
not bölümünde Barış Bıçakçı edebiyatı incelenecek. Pasaj bölümü 
için de, dosya dışı makalelerinizi, çevirilerinizi ve kitap eleştirisi ya-
zılarınızı bekliyoruz.

Melek Aydoğan
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Göçmen Edebiyatı: “Ara Dilde” Yazmak*1

Cemal Sakallı**2

Öz
Göçmenliğin edebiyatına bakış postkolonyal dönemle birlikte yeni bir boyut 
kazanmıştır. Bu döneme değin “kimlik krizi”, “çığlık” edebiyatı olarak görülen 
göçmen edebiyatı, bugün dillerin farklılıklarından beslenen “yeni dünya edebi-
yatı”, “ikinci dilde edebiyat” (exophony) olarak nitelendirilmektedir. 
Bu çalışmada “ara dil” kavramı göçmen edebiyatının kurucu özelliği olarak tar-
tışılmıştır. Ara dil kavramını tartışırken Wolfgang Iser’in “kurgu ve imgelem” 
arasında kurduğu “geçiş estetiği” görüşünden yararlanılmıştır. İki dilin arasında 
yazmak, tıpkı kurgu ve imgelemde olduğu gibi, bir geçişle mümkün olmaktadır. 
Bir geçiş estetiği olarak ara dil, ana dilin ve ikinci dilin olanaklarıyla yaratılan 
üçüncü bir dil mekanı olarak belirmektedir. Dillerin anlam ve imgelem olanak-
larından oluşan ara dil mekanı, diller arasında ses geçişleriyle, çevirilerle ve söz-
cük oyunlarıyla gerçekleşmektedir.

Anahtar Kelimeler: göç, göçmen edebiyatı, geçiş estetiği, ara dil, ara kültür

* 22-23 Ekim 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Dilbilim ve Ede-
biyat Biliminde Temel Kuramsal Sorunlar ve Yeni Eğilimler” sempozyumunda sunulan 
ve bildiri kitapçığında yayımlanan “Dünya Edebiyatının Yeni Formu ‘Ara Dilde Yazmak’” 
başlıklı bildiri revize edilerek yeniden düzenlenmiştir.
** Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, 
Öğretim Üyesi. cmsakalli@mersin.edu.tr
Makalenin gönderim tarihi: 05.12. 2017. Makalenin kabul tarihi: 02.01.2018.
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Migrant Literature: Writing in  
“Inter-language”

Abstract
Along with the post-colonial period, the literature of the migrants has come to 
be viewed in a new light. Migrant literature, which had hitherto been considered 
the inevitable outcome of “the identity crisis”, therefore nothing but “a cry for 
help”, now falls into the category of “new world literature” and “second language 
literature” (exophony), which are nourished by the language differences. 
This essay argues that “inter-languange” is the constituent feature of migrant 
literature. While discussing the concept of inter-language, Wolfgang Iser’s idea 
of “aesthetics of transition” which is established between “fictive and imaginary” 
is utilized. As in fiction and the imaginary, writing in between two languages 
might be possible with transition. The inter-language, a type of “aesthetics of 
transition” then, emerges in the form a third language space, created in between 
the native language and the second language. The inter-language space, formu-
lated with the semantic and imaginative resources of the two languages, comes 
into existence through phonetic transfers, translations, and puns.

Key Words: migration, migrant literature, aesthetics of transition, inter-langu-
age, inter-culture

Giriş
Heidegger “yeryüzü insanın tek vatanıdır” der. Çünkü ancak bu 

yeryüzü ona varoluş imkanını verebilmektedir. Yeryüzü, cennetten 
sürüldükten sonra, insanın tek vatanı değil, tek gurbeti de olmuştur. 
Gurbet sürgünle, göçle, seyahatle başladığına göre, bu dünya insan 
için bir gurbettir. İnsan varoluş imkanını tek vatanı olan bu yeryüzü 
gurbetinde bulmaya mahkum olmuştur.

“Antik dünya şairlerinin en çok korktuğu şey, sürgündü – (…)” 
(Parks, 2016, s.187). Platon’un da en çok sürgün cezası almaktan 
korktuğu anlatılır. Bu korku, Parks’ın da vurguladığı gibi, yaban eller-
de yaşamak, yabancı bir dil öğrenmek ve o dilde yaşamak zorluğun-
dan duyulan korku değildir; aksine şehirden, topluluktan uzaklaşma 
korkusudur. Şehirden uzakta yaşamak demek insandan, düşünceden, 
etkileşimden, gerilimlerden, düşünmeden, felsefe yapma olanakla-
rından uzaklaşmak demektir.  
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Enis Batur da bir denemesinde “Modern Türk şiiri gurbetten 
doğmuştur” der. (Batur, 2014, s.20). Kemalettin Kamu’nun “Gurbet 
o kadar acı, ki ne varsa içimde, hepsi bana yabancı, hepsi başka bi-
çimde” şiiri gurbeti acıyla, yabancılıkla, başkalıkla özdeşleştirir. Or-
han Kemal’in çoğu romanları, kırsaldan kentlere göçü, kent kültü-
ründe yerleşik hayata geçmenin sıkıntılarını, kaygılarını anlatır. 

Göçle gelen gurbet ve onun birincil çağrışımı olan yaban el, 
sıla, hasret, gariplik, güvensizlik sadece şiirimizin, romanımızın de-
ğil, dünyanın bir gerçekliği, dünya edebiyatının da önemli bir izle-
ğidir. Bu izlek bugün göçmen edebiyatının da başlıca kurucu öge-
sidir. Göçmen edebiyatına temel bir izlek olarak giren göçmenlik, 
yaban, yabancılık, başkalık, ötekilik, kültür çalışmalarında, felsefede, 
düşünce tarihinde öz-yabancı, ben-öteki-başkası diye adlandırılmış 
ve yüzyılımızın temel tartışma konularından biri olmuştur. Arthur 
Rimbaud’un “ben bir başkasıdır” sözü öteki, başkası tartışmasını 
özünden kavrayarak, ben’in kurucusunun onun dışındaki benler, 
yabancılar, ötekiler, başkalar, başka dünyalar olduğunu vurgular.

Yukarıda da dendiği gibi gurbet, sürgünle, göçle, seyahatle baş-
layan zor bir yaşama serüvenidir. Sürgün bir yer değiştirme cezası-
dır; göç zorunlu ya da gönüllü bir yer değiştirme; seyahat ise kısa 
süreli bir gezme, görme arzusudur. İnsanın yerleşiklikten, yurdun-
dan çeşitli nedenlerden dolayı zorunlu olarak ya da kendi isteğiyle 
kopması, yurt değiştirmesi, aslında bir mekan değiştirme tecrübe-
sidir. Mekan ise hafızanın, dilin, benliğin, kimliğin, tarihin, bireyli-
ğin, toplumsallığın kurulduğu bir ortamdır. Bu ortamı değiştirmek 
demek, her şeyi geride bırakmak, yabancı bir coğrafyada yeni bir 
yaşam, yeni bir dil, bir kimlik kurmak demektir. Bir kültürel, dilsel 
deneyim olarak göçmenlik, göçmen edebiyatı o nedenle bugün hem 
ulusal edebiyatların hem de dünya edebiyatının önemli bir külliyatı-
nı oluşturur. Bir sürgün edebiyatı olmadan, göç ya da göçmen ede-
biyatı, seyehatname olmadan nesir türü, dünya edebiyatı düşünüle-
meyeceği gibi, bu türü dikkate almayan edebiyat tarihleri de önemli 
ölçüde eksik kalır. 

Göç, göçmenlik, temelde bir göçerlik ya da bir “ara” durumdur. 
Göçerlik “göçerin köksüzlük duygusu, farklı dünyalar arasında, yi-
tirilmiş bir geçmiş ile bütünleşilememiş bir şimdiki zaman arasında 
kalmışlık duygusu(dur)”, (Chambers, 2003, s.44). Bütünleşilememiş 
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şimdiki zaman, öz-geçmişle şimdi arasında kalmışlık duygusu, hatı-
raların beslediği kimlik ve yeni bir kimlik karşısında kişinin yalnız-
laşması, direncinin kırılması, yeni bir kültürlenme tecrübesinin de 
başlaması anlamına gelir. Edward Said’in yerinde vurguladığı gibi 
göçmenlik “kesintili bir varolma durumudur” (Chambers, 2003, 
s.11). Zorunlu seyahat ya da rızalı sürgünlük, mekansal uzaklıkla, 
dilsel ve kültürel yabancılıkla birleşince, kimlik sancısının yaşandığı 
bu kesintili varolma duygusu, doğal olarak yeni bir ruh halini, yeni 
bir dil iklimini, yeni bir yaşama kültürünü, yeni bir kimlik sancısını 
doğurur. Göçerlikle gelen bu yeni kimlik iklimi, daha doğrusu ikile-
mi, bu yeni yaşama kültürü, çağdaş kültürün güçlü bir damarı oldu-
ğu kadar, edebiyatın da beslendiği bir insani, dilsel, kültürel, kimlik 
deneyimidir.

Kavimler göçünden bu yana, özellikle de 19. 20. ve 21. yüzyıl-
lar yerel ve küresel ölçekte göçlerin yaşandığı yüzyıllar olmuştur. 
Afrika’dan ve Avrupa’dan Amerika’ya, Doğu’dan Batı’ya, Güney’den 
Kuzey’e, köylerden şehirlere, sömürgelerden büyük kentlere hare-
ket halinde bir insanlık, bir göçerlik durumu yaşanmış ve bugün 
Akdeniz’de ve ülkemizde de güncel olarak yaşanmaktadır. Bugün 
dünya göçmenleşmiştir. Ülkemiz de bugün artık bir göçmen ülke-
si olmuştur. Ülkeye dışarıdan gelen ve yerleşen anlamında muha-
cir bilindik bir kavram olsa da, içeriğindeki insanı gizler. Göçmen 
kavramı da öyledir. Göçmenlik olgusunu gizler. Bugün ülkelerinden 
kopmak zorunda kalmış ve ülkemize sığınmış, yerleşmiş Suriyeli-
lere “misafir” gözüyle bakılıyor. Bir zamanlar Almanya’da Türk iş-
çilerine “misafir işçi” denmiş, onların geri dönecekleri beklenmişti. 
Bu beklenti o gün gerçekleşmedi, bugün de gerçekleşmeyecek. Max 
Frisch’in “Biz işçi istedik, insanlar geldi” sözü ülkemiz açısından ol-
duğu kadar, göçmenlerin geçici-kalıcı oldukları tartışmasına cevap 
da içermektedir.

Göç araştırmaları ve göç kuramları, göç olgusunu ve nedenleri-
ni, sonuçlarını anlaşılır kılacak bir dizi kavram üretmiştir. Buna kar-
şın göçmenlik olgusunun çözümlenmesi oldukça zor ve karmaşıktır. 
Çünkü göçmenlik hali hem kültürde hem kimlikte dönüşümleri de 
beraberinde getirir. Bu dönüşüm yaralayıcı olduğu kadar yaratıcı bir 
melezleşme olarak hem göçerin hem de göçülen ülkenin kültürel 
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kimliğinde yaşanır. Göçerliğin devingenliği, dönüştürme gücü hem 
göçmenin hem göçülen ülkenin diline, kültürüne, yaşamına yansır. 

Küresel göçmenlik günümüzde bireylerin sadece mekan de-
ğiştirmesiyle değil, gerçek ve sanal mekanlar arasında gezinmesiyle 
de gerçekleşmektedir. Dijital ortamdaki arama motorları, diğer bir 
adıyla, bilgi otoyolları, yabancı dillere, kültürlere açılmayı olanaklı 
kıldığından, internetin sanal dünyasında gezintiler de artık çağımıza 
özgü sanal ya da “soft” bir göçmenlik durumu yaratmıştır. 

Göçmen Edebiyatına Bir Seyahat 
Bugün göçerliğin durumunu yazan, çok kültürlü, çok uluslu, 

çok dilli bir edebiyat üretimi bundan otuz yıl öncesine göre daha 
da artmış, içeriksel olarak daha da farklılaşmıştır. Ancak sadece gö-
çerlik deneyimini yazmak değil, onu araştırma anlayışı ve yöntemi 
de farklılaşmıştır. Sevindirici olan, göçerliğin edebiyatına yaklaşı-
mın bugün değişmiş olmasıdır. Artık göçerliğin edebiyatı sadece bir 
“kimlik krizi” ya da bir “çığlık” edebiyatı olarak değil, yeni bir dil 
yaratmanın imkanlılığı olarak görülüyor ve öyle araştırılıyor. 

Göçmen veya göçerliliğin edebiyatı, tıpkı göçmenlik hali gibi, 
göçerin coğrafi-kültürel kimliği ve göçülen ülkenin coğrafi-kültürel 
kimliğiyle birlikte kavramsallaştırılabilmektedir. Örneğin Avrupa ül-
kelerinde yaşayan ve ikinci dilde ürün veren göçmen yazarların yapıt-
larına Fransa’da “Magrip-Fransız edebiyatı”, İngiltere’de “Hint-İngiliz 
edebiyatı”, Almanya’da “Türk-Alman edebiyatı” gibi isimler verildiği 
görülmektedir. Ayrıca sadece etnik kültürü ve kökeni değil, bu ede-
biyatın sosyolojik yönünü yansıtan “yabancı edebiyatı”, “konuk işçi 
edebiyatı”, “göçmen işçi edebiyatı”, “göçmen edebiyatı” nitelemeleri 
de yapılmıştır. Bundan başka göçerin kültürü ile göçülen ülkenin kül-
türünü ara kültür olarak gören “kültürlerarası edebiyat” kavramı da 
üretilmiştir. Son yıllarda, özellikle de postkolonyal dönemden sonra 
kıtalara ve kültür-ötesiliğe vurgu yapan “Afro-Amerikan edebiyatı”, 
“Afro-Avrupa edebiyatı” kavramları kullanıma girmişken, kültür-
öteslik bağlamını ve ikinci dili önceleyen “çok dilli edebiyat” “ikinci 
dilde edebiyat” (Exophone Literatur) kavramları giderek yaygınlık 
kazanmaktadır. İngiltere ve Amerika’da iki veya çok dilli göçmen ede-
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biyatı temel alınarak göçmenliğin edebiyatına son zamanlarda “yeni 
dünya edebiyatı” (Löffler, 2012) da denmektedir. 

Göçerliğin edebiyatı üzerine kavramsallaştırmanın bugün gel-
diği noktaya bakıldığında, “yeni dünya edebiyatı” (Neue Weltlitera-
tur), “yeni bir edebiyat” (Eine neue Literatur) “ikinci dilde edebiyat” 
(Exophone Literatur), “çok dilli edebiyat” (Polyglotte Literatur) gibi 
nitelemelerin, postkolonyal kültür çalışmaları çerçevesinde oluştu-
rulduğu görülmektedir. Gayatri C. Spivak, Edward W. Said ve Homi 
Bhabha gibi düşünürlerin postkolonyal döneme ilişkin araştırma-
larında ürettikleri ve irdeledikleri kavramlar olan özdeşlik, alterite, 
kölelik, ırkçılık, ırk-sınıf-cinsiyet, diyaspora, melezlik, çok kültürlü-
lük, küreselleşme, din ve çevre sorunları gibi konuların göçmen ede-
biyatı araştırmalarına da yansıdığı söylenebilir. Ayrıca postkolonyal 
anlatı, postkolonyal yazma tarzları, metinlerarası üretim estetiği 
yöntemi olarak “yeniden yazmak”, “eskiye dönüp yazmak”, “melez-
leştirerek yazmak” gibi yöntem ve tartışmaların (bkz. Febel 2012, 
s.229-230) günümüz göçmen edebiyatının hem üretme estetiğini, 
hem de araştırma yöntemini etkilediğini söyleyebiliriz. 

Göçmen edebiyatı araştırmaları geçmişte, özellikle göçerlerin 
köken kültürüyle yerleşilen kültürdeki uyum sorunları arasında sıkı-
şıp kalmış bir konu olmuştur. Fakat göçerliğin devingenleştirici, ye-
nileştirici yönleri de vardır; bu gerçeklik göçmen edebiyatı araştırma-
larında pek de önemsenmemiştir. Göçmen edebiyatında öne çıkan 
dilin kurulma biçimleri, ya da dilsel yeniden yaratma çabaları, özel-
likle edebiyat bilimi açısından gözardı edilmeyecek denli önemlidir. 

Göçerlik sadece insanın, kültürün değil, dilin de yer değiştir-
mesi demektir; değişim sadece göçerin yaşamında değil, yaratıcı 
yeni ifadelerinde, deneysel sözcük yaratmalarında, homojen dil dü-
zenlerinin ötesine geçilerek melez, yeni bir dile evrilmelerinde açık 
olarak izlenebilir. Yeniden vurgulamak gerekirse, göçerlik ve göç-
men edebiyatı sadece kimlik, yabancılık deneyimini, kimlik krizini 
değil, yaratıcı bir dil deneyimini de barındırır. Göçmen edebiyatında 
hem anadil hem yabancı dil bir karşılaşma durumundan, bir “anlat-
ma” aracından bir “yaratma” deneyimine dönüşür. Bilindik ya da ya-
şanmış olan her insani deneyim “ikinci dil” ile “anadilin” buluştuğu 
sınır boyunda ifade ediliyor. 
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Göçerliğin iki kimlikli kültürel ve dilsel yaşantısı yeni bir “ara” 
dünya yaratır. Bu ara dünya aynı zamanda bir “ara dil” dünyasıdır, 
melezdir; bir ayağı özde bir ayağı ötekinde olan “yabancılık” bu yeni 
ara dilin, bu yeni ara dünyanın yaratılmasına katılır ve yeni bir dilsel 
ve kültürel kimlik oluşturur.  

Kültürlerarası edebiyat kuramı da göçmen edebiyatını yaza-
rın ikinci dille kurduğu diyaloğu çerçevesinde değerlendirir (Bkz. 
Chiellino, 2003, s.230). Chiellino’nun önerdiği yazarın ikinci dille 
kurduğu diyalog, yazarların yazdıkları sırada sahip oldukları bütün 
diller arasındaki diyalogdur. Buna göre yabancı bir dil dünyasında 
yaşayıp kendi ana dilinde yazan, yaşadığı yabancı dilde yazan yazar-
lar, klasik ve günümüz seyahatnameleri, sürgün edebiyatı da kültür-
lerarası edebiyata girer (Chiellino, 2003, s.230-231). Chiellino’nun 
sınıflandırması uyarınca anadilinin konuşulduğu ülkenin dışın-
da, kendi anadilinde değil de yabancı bir dilde yazan yazarlar da, 
örneğin Samuel Becket, Vladimir Nabakov, Elif Şafak, Cengiz 
Aytmatov’un eserleri de kültürlerarası edebiyata girer. Bu yaklaşı-
ma göre, Fransa’da hayatını sürdüren, ancak Türkçe yazan Nedim 
Gürsel’in eserleri de kültürlerarası edebiyattır. 

Gezi edebiyatı türünde de göçerliğin devinimleştirici izine 
rastlanır. Bu türde de duyguların değiştiği, göçerliğin dilinin, duy-
gusunun başladığı görülür. İlginçtir, Goethe İtalya seyahati sırasın-
da, antik Roma izlenimleriyle yazdığı Roma Elejileri’nde erotik ya 
da “kaçamak” şiirler yazar, şiirlerinde farklı bir kimliğe bürünür. 
Goethe’nin erotik şiirleri, bilinçaltı bir meseleden öte, Antik Roma 
kültüründe karşılaştığı heykel sanatının ve doğal estetiğin yansı-
maları olarak yorumlanmalıdır. Benzer biçimde Bertolt Brecht’in 
Finlandiya gezisi sırasında yazdığı “Sauna und Beischlaf” (Sauna ve 
Sevişme) adlı eseri pornografik bir sone olarak gösterilir (bkz. Kelle-
tat, 1997, s.157). Alfred Döblin, Wolfgang Köppen, Günter Grass’ın 
Uzakdoğu gezi yazıları, Heinrich Böll’ün İrlanda Güncesi (ki oldukça 
kasvetli bir dil kullanır burada) kültürel mekan değişiminin ardın-
dan dilsel ve duyusal yeni mekan kuruluşuna en ilginç örneklerdir. 
Sürgünlüğü, göçmenliği, seyahati bir tür yaşam dünyası olarak kur-
mak zorunda kalan Walter Benjamin de “hep Avrupa kültürünün 
(Alman, Fransız, Yahudi) marjinlerinde dolaşan, her yerde geçici 
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sürelerde kalan bir göçerdi, geçiş halindeydi, sürekli sınır boylarına 
seyahat ederek zamanımıza seslenen bir sınır ruhuydu”(Chambers, 
2003, s.53).

Göçerlik ya da ondan türetilen ve yukarıda anılan tüm kav-
ramlar, bir metin türü, bir edebiyatbilimsel ulam gibi gözükse de, 
aslında siyasal-sosyal bir dil, bir durum olarak da öne çıkıyor (bkz. 
Nell, 1997, s.39). O nedenle göçmen edebiyatı sadece kültürlerarası 
bir edebiyat değildir. Bugün göçmen edebiyatı bir ara dil deneyimi 
olarak dillerin arasında yazmaktır. Göçmen edebiyatının dili bir “ara 
dil”, bir geçiş dilidir; yeni kurucu bir dil düzeyine ulaşma, yeni bir dil 
üretme durumudur. 

Göçmen edebiyatı anadil ile ikinci dilin sınırları arasında ge-
zinir. Bu sınırlar arasında ya da sınır boyunca gezinme hali, bir ara 
dünya yaratma halidir. Adel Karasholi “ne kadar bir dile yoğunlaş-
sam da, Almanya gerçekliğini yaşantılarken, kendi dilim her yön-
den bana hükmediyor” der (Al Slaiman, 1997, s.94). Ara dünya, 
ara mekan, diğer bir deyişle, üçüncü mekan, iki kültürel gerçeklik 
alanının etkileşim içinde gerçekleştiği bir sınır boyu mekanıdır. Bu 
sınır boyunda örneğin Adel Karasholi’nin eserinde Nietzsche’nin dili 
“sufiliğin imgesiyle” buluşur. “Also sprach Abdulla” (Böyle buyurdu 
Abdullah) şiirinde sufiliğin geleneksel imgeleri, simgeleri eski İslam 
metinlerinden hareketle Almancaya aktarılır. Nietzsche’nin sesleni-
şine şairin kendi sesi eklenir; bu eklenme “ich aber sprach” biçimin-
de bir söyleşimle gerçekleşir. “Ich aber sprach: Die fremde ist mir 
nicht fremd” (Ben de buyurdum: gurbet bana yabancı değildir. c.s.) 
(Al-Slaiman, 1997, s.94).

Göçmenliğin Tehditkarlığı ve Çekiciliği
Yukarıda anılan anadil ve ikinci dil arasında kurulan üçüncü 

kültürel-dilsel mekan ya da “ara dünya”, yabancılığın getirdiği tekin-
sizlik duygusunun yaşandığı bir dünya olarak kabul edilir. Oysa ya-
bancılık ya da gurbet Waldenfels’in öne sürdüğü gibi, fenomenolojik 
olarak tehditkar veya çekicilik algısıyla deneyimlendiğinde, farklı-
laşır. Göçerlik durumunun ilk evresi olan “yabancılık” duygusu ço-
ğunlukla özneler-arası birincil veya ikincil deneyimlerle biçimlenir. 
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Yabancılık, özneler arasında tehditkar olarak algılanabilir; o nedenle 
de ürkülen, çekinilen, kaygı dolu bir evreye işaret eder. Kaygı, kimli-
ğin, belleğin aşınacağı, kaybedileceği veya sürdürülemeyeceğinedir. 
Geçmişle, bellekle bağın kopuşu, bilinmedik bir belleğin, kimliğin 
kurulması olarak da nitelendirilebilecek bu durum hem göçerin hem 
de göçülen kültürün kimliğinde yaşanabilir. Özellikle Almanya’da ilk 
göçmen edebiyatı örnekleri bu minvaldedir. Bekir Yıldız’ın “Alman 
Ekmeği” adlı yapıtı, Almanya’da işçi olarak yaşayan Türklerin yaşa-
dıkları kültürel şokları, hukuki ve ekonomik yoksunlukları, dışlan-
maları, uyumsuzlukları, hor görülmeleri veya hor görülme hissini/
zannını konulaştırır. Yine Şinasi Dikmen’in “Sarımsak Şekeri” (Kno-
bi-Bonbon) kabaresi, göçmenlerin gündelik hayat içindeki sorunla-
rını, yabancılığı, ayrımcılığı hicveden, yabancılığın üstesinden alayla 
gelmeye çalışan özgün örneklerden biridir.

Yabancıların Almanya’daki yaşamları ve Almanya’da göçmen-
lik olgusunun fark edilişi ve ardından gelen ve halen devam eden 
“entegrasyon” tartışması Günter Wallraf ’ın “En Alttakiler” (Ganz 
Unten, 1985) adlı belgesel kitabıyla başlar. Almanya bu kitapla yanı-
başında yaşayan yabancıların farkına varır. Bu belgesel Almanya’da 
sadece yabancı işçilerin değil, “bilinmeyen” insanların, kültürün, 
edebiyatın var olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. 1990’lı yıllardan 
sonra yabancılar edebiyatı (Ausländerliteratur) kavramı kısa sürede 
göçmen edebiyatı (Migrantenliteratur) kavramına evrilmiştir. Göç-
men edebiyatı ya da Almanca yazan Türklerin edebiyatı Almanca 
yazıldığı için bir Alman edebiyatı idi, ama “Sadece Alman Edebiyatı 
Değil” idi (eine nicht nur deutsche Literatur). 

Gurbet, yaşama kattıklarıyla bir olanak, tekinsizlik duygusunun 
aşılarak yeni bir yaratma sürecine geçmenin önemli bir basamağı 
olarak da görülür (Waldenfels, 1997, s.16-65). Tekinsizlik duygusu-
nu aşmak, yabancı dilin ve yeni mekanın, kültürün, kısaca yabanın 
yabancılığını, ama aynı zamanda özün de farkındalığını keşfedebile-
cek bir bilinç gerektirir. Bu bilinç yeni mekanı benimsemekle, oraya 
yerleşmekle ilgilidir. Almanya’ya yerleşme ve yerleşik hayata geçme 
kararı, bu bilincin doğmasına elverişli ortam hazırlamıştır. Yaba-
nın tekinsizliğini aşmak konusunda örneğin Yüksel Pazarkaya’nın 
dilsel ve düşünsel çabası Almanya’da yaşayan ve yazan diğer şair ve 
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yazarlardan belirgin ölçüde farklıdır. “Nicht ich bin in der Heimat, 
die Heimat ist in mir” (Ben vatanda değilim, vatan benim içimde). 
Yüksel Pazarkaya için Alman dili, koşulsuz sevilen, ikinci vatandır 
(die ich vorbehaltlos liebe, die meine zweite Heimat ist) (Kuruya-
zıcı, 1993, s.63). Bugün Selim Özdoğan, Feridun Zaimoğlu, Habib 
Bektaş, Nevfel Cumart, Emine Sevgi Özdamar, Akif Pirinççi yaban-
cılığı aşan ve anadili ile ikinci dilin olanaklarından yeni bir anlatım 
olanağı yaratan onlarca yazardan sadece birkaçıdır. Fatih Akın, İdil 
Üner, Neco Çelik ise Almanya’nın önde gelen sinema sanatçıları ve 
senaryo yazarlarıdır. 

Göçmenliğin Dili: “Ara Dil” 
Hem anadilin hem de ikinci dilin sınırında olmak, her iki di-

lin imge ve anlam ayrımlarında dolaşmaktır. Ayrımların birliğinde 
kurulan anlam, dillerin farklı imge dünyalarından, yaşama kültü-
ründen, anlamlandırma olanaklarından beslenir; hem anadilin hem 
ikinci dilin tasarımını, düzanlamını ve doğrusallığını kırar; dil ve 
anlam üçüncü bir dil sözdizisinde üretilir. İkinci dilde yazmak bir 
bakıma ana dilin ve ikinci dilin “ayrımlarından” (Tawada, 2002) bes-
lenmektir. Bu ise yazma olanağı bakımından üretici, geniş, çoğul bir 
yaratma yöntemdir. İki ara dünyada kurulan anlam, iki dilin, kül-
türün ayrımlarından yararlanarak yeni bir imge ve anlatma olanağı 
kurar. Bu ise dilin anlatma eksikliğini bir başka dilin olanaklarıyla 
genişletme deneyimi olarak görülebilir. 

Mehdi Charef ’in roman filmi olan Le Thé au Harem d’ Archi 
Ahmed (1985) sözcük oyunu yardımıyla dillerin ayrımından çoğul 
anlam üretmeye, sözdizisel düzlemde dilin doğrusallığını kırmaya 
iyi bir örnektir. Çay, harem ve Ahmed, ancak Archi Ahmed, hem 
Arşimed’e hem de İlk Ahmed’e göndermede bulunarak “Avrupa 
soyutlamalarını kendi dilinde yapar” (Bleicher, 1997, s. 84), ancak 
bundan da önemlisi mekaniğin çağrışımsal adını (Arşimed; Archi 
Ahmed) sesle bozar, imgenin kültürel ve tarihsel mekanını ses oyu-
nuna ekler.  

Gurbetçiler olarak adlandırılan Almanya’daki Türk göçmenle-
rin türkülerinde bile dillerin yanyanalığı vardır, tıpkı gündelik ha-
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yatta olduğu gibi. “Komm zu mir gel yanıma le le liebe Gabi, etwas 
derdim var zu dir le le liebe Gabi” (Öztürk, 2011, s.177) “Komm zu 
mir, gel yanıma” gibi açık çeviri ve ikidilli karışım biçimleri sınırlara 
dayanan ara dile bir başka örnek oluşturur. “Almanya dedikleri, bitte 
schön’dür dilleri” (Öztürk, 2011, s.289) ile başlayan açık iki dillilik 
biçimi, anadilde sözlü kültürde var olan “Çarşamba dedikleri, şe-
kerdir yedikleri” halk türküsü formundan yeniden üretilmiş, farklı 
dilsel mekanlardan, imgelerden ve kültür birimlerinden beslenerek 
farklı bir içeriğe uyarlanmıştır. “Almanya dedikleri, “lütfen”dir dille-
ri, bir uyarlama olmakla birlikte, o kültürün iletişim biçimbirimine, 
ama aynı zamanda bir öz eleştiriye, serzenişe ve kabule göndermede 
bulunur. Bu gibi açık iki dilli yapılar sadece iki farklı dilden yapılan 
birleştirmeler değil, aynı zamanda açık dilsel çeviri ve kültürel çağrı-
şımların ikinci dil üzerinden ara dili kurma örnekleridir.

Farklı olan ya da birbiriyle anlamsal olarak bağdaşmayan söz-
cüklerin, seslerin, imgelerin biraradalığı, bu türden metinleri iki 
dilde, iki kültürde de okuma zorunluluğunu beraberinde getirir. Bir 
başka deyişle; iki dilin olanaklarından açık ya da örtük biçimde ya-
rarlanarak oluşan bu “ara dünya”, bu “ara dil”, bir ara dil okuması-
nı zorunlu kılar. Yazıdaki, dildeki, sesteki bu imgesel, anlamsal ve 
kültürel mekansal genişleme düzlemi, okuma edimine yansımadığı 
sürece, bu metinlerin ya da ara dilin anlam olanakları çözümlene-
mez. Bu açıdan bakıldığında, göçerliğin ya da göçmen edebiyatını 
anlama, öncelikle bu ara dili okuma ile mümkün olabilir. 

Dilden Dile “Geçiş Estetiği”
Wolfgang Iser “Kurgunun ve Muhayyilenin Ortak Oyunu” (Das 

Zusammenspiel des Fiktiven und des Imaginären) adlı makalesinde 
“muhayyile olmadan kurgu bilincin boş biçimi olarak kalır; kurgu 
olmadan muhayyile karşılıksız kalır” der (Iser, 2011, s. 296). Maka-
lede öne çıkan görüşe göre kurgu ve muhayyile bir bakıma kendi 
sınırları olan, kendine özgü nitelikleri olan biçimlendirme ögeleridir 
ve salt “kendileri” olarak kaldıkları sürece edebiyatın kurucu ögesi 
olamazlar. Dolayısıyla kurgu ve muhayyilenin kendi sınırlarının dı-
şına çıkması, sürekli bir oraya bir buraya geçmesi, geçiş halinde ol-
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ması ve birbirini tamamlaması gerekmektedir. Bu geçiş (Transition) 
ise oyunla sağlanır. “Bu oyun kurgu ve muhayyilenin karşılıklı yer 
değiştirmesini sağlar” (Iser, 2011, s.300). 

Iser’in kurgu ile muhayyilenin oyunsu birlikteliğinin bir “geçiş 
estetiği” olduğu yönündeki görüşü bir ara dil olan göçerliğin edebi-
yatına, ya da günümüz kavramıyla, iki dilli edebiyata uyarlanabilir 
niteliktedir. Özgün dilsel düzleminden, göndergesinden koparılarak 
yabancı ancak yeni bir metin düzlemine aktarılan dilsel ögelerin 
imgeleri ve göndergeleri arasında bir geçiş sağlanır. Bu geçiş hem 
diller arasında hem de yeni mekanında kendine yönelen gönderge-
siyle gerçekleşir. Kültürel, bağlamsal, anlamsal ayrımlardan üreti-
len bu farklı dil ve imge birleşmeleri, bu ara dil, iki dilin ses, imge 
farklılıklarından meydana gelen çoğul anlam üretir. Diller arasında 
geçişle üretilen bu ara dil, iki ya da daha fazla dilin imge ve anlam 
varlığından yararlanır; bu dillerin anlamları arasında geçişler yapa-
rak, üçüncü bir dilsel alan oluşturur. Bu ara dilin özelliği, her iki 
dile ve kültüre de yabancı olması, hatta her iki dili de ihlal etmesidir. 
Göçerliğin edebiyatı ve “ara dili” bu anlamda her iki dilin sınırında, 
arasında, ancak o sınırları ihlal ederek gerçekleşir. 

Exophoni: Göçmenliğin Diline Katılan Yabancı Ses
Michel Foucault (2015) “çağımız edebiyatın bir dil olgusundan 

(...) ibaret olduğunu keşfetti” (s.54) der. Göçmen edebiyatı ve dili 
de yeni bir dil deneyimine, iki dil arasında geçişlerle oluşan ara dile 
dayanır. Göçerliğin ara dünyası dile yansır, dilsel geçiş deneyimiyle 
biçimlenir. Bu dilsel deneyim sadece ana dilde veya ikinci dilde yaz-
mak demek değildir; ikinci dile kendi dilinin sesini, imgesini, yaban-
cılığını katabilmektir. Ara dil bu anlamda, yaratıcı yabancılığın dile 
yansıyan sesidir. 

Almanya’da postmigrasyon (göçmenlik sonrası) dönemde bu 
edebiyata “yeni bir edebiyat” gözüyle bakılıyor (Specht, 2011, s.15). 
Göçmenlik sürecinde bu edebiyatın yabancılığı, başkalığı, ötekiliği, 
göçmenliği vurgulanırken, bugün dile, kültüre, yaşama katkısı öne 
çıkıyor. Edebiyat araştırmalarında göçmen edebiyatına bakıştaki bu 
dönüşüme en iyi örnek, Yoko Tawada ve Feridun Zaimoğlu’dur. Yoko 
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Tawada’nın “Überseezungen” (2002) adlı edebi denemeleri, yabancı 
dilin söz varlığına yaratıcı bir dil oyunuyla katılmanın iyi bir örne-
ğidir. Überseezungen, sözcük karşılığı, deniz ötesi dil, anlamsal kar-
şılığı ise, deniz ötesi lisandır. Almancada olmayan Überseezungen 
köken olarak Übersetzungen (çeviriler) sözcüğünün Japoncadaki ses-
letimidir. Tawada’nın denemeleri ve ürettiği bu ve benzer Almancada 
olmayan sözcükler, Tawada’nın ikinci dile kendi yabancılığını katar. 
Bu katılma “oyunu” ya da diller arasında karşılıklı “salınma” ikinci 
dilin gelenekselleşmiş, yerleşmiş ses ve anlatım biçimlerini kendi se-
siyle, yabancılığıyla bozar; ilgili dile yabancı olanın sesini ekler; bu 
katkı ikinci dile yeni bir sözcük, anlam, hatta oyunsuluk kazandırır. 
Dildeki bu oyunla yaratma, ötekinin dile katkısını somutlaştırırken, 
dilin suskunluğunu da bozar; o dili hem ses hem yapı bakımından 
ihlal eder. Bu dil ihlali, bu yadırgatıcı dilsel eylem, ikinci dilin alı-
şıldık durgunluğunu hareketlendirir. Böylece ara dil, hazır ana dilin 
olanaklarıyla yabancı olanın olanaklarının ya da “ayrımlarının” bir-
leştiği yerdir (Tawada, 2002). Zungentanz (Dil Dansı) adlı deneme-
sinde kurduğu “harfler duvarı görüşümü engelliyor”(Tawada, 2002, s. 
7) cümlesi, Tawada’nın dille ve daha da önemlisi ikinci dille kurduğu 
yaratıcı oyun bağının gerekçesini ortaya koymaktadır. 

İkinci dilde yazmak, ya da kavramsallaştırması olan Exophoni, 
“yazıdan sesin dışarı çıkması”dır (Ivanovic’den aktaran Wichmann, 
2015). Exophoni kavramı, 2002 yılında kullanılmaya başlandığından 
beri, göçmen edebiyatını Frankophon, Anglophon, Germanophon 
gibi ulusal edebiyat kanonu içine yerleştirmek yerine, ikinci dilde 
yazma edimini özerkleştirmek üzere önerilmiştir (Lughofer, 2011, 
s.3-7). İkinci bir dile hakim olan göçmen yazarların yazma ya da ya-
ratma bilinci, tekniği, stratejisi olarak ifadesini bulan Exophoni, bir 
dilde yabancı olanın dışsallaştırma ya da aşkınlık deneyimini, daha 
doğrusu bir “ara dil” durumunu ifade eder ve göçmenliğin yaygın ol-
duğu günümüzde her ulusal dilde, her ulusal kültürde ve edebiyatta 
karşılaşılabilecek bir dil ve yazma biçimidir. Bir Frankophon, Ang-
lophon, Germanophon edebiyatına şimdi de bir Exophon edebiyatı 
kanonunu eklemek gerekecek. 

Ara dil bir çokseslilik örneğidir; yazıda, dilde bir başka sesin, 
bir başka konuşmanın canlanmasıdır. Martin Heidegger’in dile iliş-
kin olarak söylediği “Die Sprache spricht”, yani “dil konuşur”, ara 
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dile, ikinci dildeki edebiyata uyarlanabilecek bir dil yorumudur. Bu 
dil bir şey söyler, gösterir, anlatır. Buradaki dil ve ses ilişkisi yazı ile, 
yüzeysel ses ile iç ses arasındaki “geçişle” (Transition) kurulan bir 
ilişkidir ve baştan beri dile getirdiğimiz “ara dil” bu “iç sesin” de gö-
rünürleşmesidir. 

Tawada’nın türettiği yeni sözcükler iki farklı semiotik sistemin 
sesletim farklılığından beslenir, bunu da var olan ses ve göstergeleri, 
bu göstergelerin maddi ve simgesel ögelerini parçalayarak, bunu bir 
başka dilsel ya da araçsal ortama taşıyarak yapar. Tawada sözcüğün 
ya da dilsel yapıların içeriğini çevirmekten ziyade yüzeysel yapısını, 
biçimini çevirir, dolayısıyla bu yöntemle dilin yüzeysel ve biçimsel 
yapısını anlamın kurucu ögesi yapar. Böylece ikinci dilde ses ve içe-
rik, ses ve nesne arasındaki mevcut bağı koparır, yeni, alışılmadık bir 
ilişki yaratır. Dilin çok anlamlılığını, dönüşebilirliğini ve çok değerli-
lik özelliğini öne çıkarır. (Wichemann, 2015, s. 62)

Feridun Zaimoğlu’nun “Kanak Sprak” (Almancada Sprache 
(dil)’ nin sert, bıçkınca sesletimidir) adlı yapıtı da bir ara dil örneği-
dir. “Kanak Sprak” (Kanak Dili) “romantik, sezgisel ve anlık” (Hof-
mann, 2013, s.71) gündelik dildeki sesin ikinci dile telaffuzudur; 
hem ilk-el hem sosyolojik bir sesin estetik anlatıma dönüşmesidir. 
Türkler için kullanılan “Kanake”, Fransız sömürgeciliğinde Mali-
nezyalılara verilen addır; “ilkelliği” vurgular. Kanak, Malinezyaca’da 
“insan” demektir. Almanya’da kendi gettolarında yaşayan Türkler 
için kullanılan “Kanake” getto dilinin estetikleştirmesiyle sömürge 
ilkelliğine göndermede bulunur. “Kanak Sprak” ilkel insanın dilidir. 
Zaimoğlu ilkel insanın dilini bir “ilkel” , diğer bir deyişle “Archi” dil, 
özgün dil olarak yorumlar, yeniden yaratır. Bu dili tıpkı ilk toplum-
ların dili gibi keskin, itaatsiz, özgüven dolu bir üslupla biçimlendirir. 
“Kanak Sprak” bir bakıma sosyolojik alt kültürel kimliğin karışım 
dilinin estetik dile çevirisidir. Kanak dilinin söz varlığı her iki dilde 
de olmayan, karışık, anlaşılmaz ses ve deyimlerden meydana gelmiş-
tir. (“Sein Sprachschatz setzt sich aus >verkauderwelschten< Voka-
beln und Redewendungen zusammen, die so in keiner der beiden 
Sprachen vorkommen”) (Zaimoğlu, 2010, s.13). 

“Kanak Sprak” sosyolojik bir ara dildir; Türkçenin ve Almanca-
nın temel söz varlığının, bireysel, sosyal dilin karışımından meydana 
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gelir. Zaimoğlu’nun bu yapıtındaki en önemli unsur, dışavurumun, 
patlama sesinin yakalanmasıdır. Gençliğin gündelik hayatta kullan-
dığı sokak dili yabancılıktan, ayrımlardan beslenir. Başı sonu belli ol-
mayan konuşma dilinden, kesik cümlelerden, yarım paragraflardan, 
bunlara eşlik eden beden dilinden yansıyan ses (Zaimoğlu, 2010, ön-
söz), göçmenliğin ara dilini oluşturmakla kalmıyor, ara dile yaban-
cı sesi katıyor. “Kanak Sprak”ın ve “Überseezunge”nin etkisi sadece 
dilinden değil, ara dile katılan sesin yabancılığından, göçmenliğin 
sesinin sahiciliğinden, diller arasındaki geçişten ileri geliyor. 

Ara dil, dillerin anlamlandırma olanaklarıyla kurulan, dilden 
dile yaratıcı ve dili ihlal edici, yadırgatıcı bir “geçiş”, bir ses oyunu-
dur. Bu ise sadece göçmenliğin edebiyatını, dilini değil, genel anlam-
da dilin imkanını yeniden düşünmek açısından önemli bir olanak da 
sunmaktadır. Yerleşik dilin imkanı, düzeni, biçimi, dünyayla kurdu-
ğu anlamsal ilişkisi bir başka dilin anlamlandırma deneyimiyle yeni-
den üretilmektedir. İki dilin deneyim olanaklarıyla kurulan göçmen 
edebiyatı, Sigrid Löffler’in adlandırdığı gibi, “yeni dünya edebiyatı” 
değil de, dünya edebiyatının “yeni bir formudur” denebilir. Son yir-
mi yılda Nobel edebiyat ödülünü alan bazı yazarlar, örneğin Wole 
Soyinka (Nijerya), Necip Mahfuz (Mısır), Nadine Gordimer (Güney 
Afrika), John Maxwell Coetzee (Güney Afrika) iki dilli ve ikinci dil-
de yazarlardır. “Ara dilde yazmak” çağrışım zenginliği, yaratma ve 
anlamlandırma çeşitliliği üretme bakımından, dünya edebiyatının 
yeni bir formu olarak kabul edilebilir. 

Dünya edebiyatının yeni bir formu olarak göçerlik ve göçmen 
edebiyatı ve bu edebiyatın ara dili, dilin bir başka dil yardımıyla an-
lamlandırma, anlatma, ifade etme bakımından sonsuz olanaklarına 
işaret etmektedir. Göçerliğin edebi dili yerleşik ve geleneksel “kapa-
lı” dil algısını söküme uğratarak dilin “açık” ve olabildiğince “geniş” 
imkanları çerçevesinde yeniden keşfedilmesinin olanağını da sun-
maktadır.  
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Öz
Almanya’da 1990’lı yılların hemen başında yabancı kökenli yazarlar yazında 
kültürlerarasılık devrimini gerçekleştirerek okuyuculara son derece varsıllaştı-
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The Turkish Variation of Intercultural 
Literature and Identity Formation

Abstract
In Germany, at the beginning of the 1990’s, authors who had a foreign origin 
made an intercultural revolution in literature and were able to offer readers a 
highly enriching reading experience. This literature is named as “intercultural 
literature”. This study will focus on the Turkish variation of intercultural literatu-
re and the formation of identity of the protagonists in this literature. Within this 
framework, in order to explain the formation process of the Turkish variation 
of intercultural literature, the study will briefly touch upon the history of this 
literature that has formed in relation to the immigration process that took place 
in Germany starting with the 1960’s.

Key Words: migration, third space, hybridity, kanak, intercultural literature

Giriş
Almanya, İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı yokluklar ve yoksun-

luklar içerisinde, ülkenin yeniden inşasını sağlamak ve sanayisinin 
işgücü gereksinimini karşılamak amacıyla, aralarında Türkiye’nin de 
olduğu değişik sekiz ülke ile işgücü anlaşmaları imzalar. Bu çerçeve-
de 30 Ekim 1961 tarihinde Bad Godesberg’de Türkiye Büyükelçiliği 
ile Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanlığı arasında 
imzalanan “Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması” ile Anadolu’nun 
değişik kentlerinden yüz binlerce Türk işçi yeni ve varsıl bir gelecek 
düşüyle yeni vatanlarına göç etmeye başlar. 

Göçün ilk yıllarında hem Almanya hem de göçmen Türk işçile-
ri, bu göçün kısa süreli olacağını düşünmektedir. Ancak 1970’li yılla-
rın hemen başında gerçekleşen iki gelişme bu düşüncenin bütünüyle 
yerle bir olmasına yol açar. Bu gelişmelerden ilki Almanya’nın 1973 
yılında işçi alımını durdurması, hemen ardından da 1974 yılında ül-
kede bulunan Türk işçilere aile birleşimi iznini tanımasıdır. Alman-
ya böylelikle 1960’lı yılların başında başlayan Türk işgücü alımını 
durdurma kararı almış görünse de, aslında ülkede bulunan Türk iş-
çilerinin ailelerinin de Almanya’ya yerleşimine olanak tanımış olur. 
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Türkiye’de Almanya’da ailelerinin geleceği için ter akıtanların yoll-
rını gözleyen eşler ve onların çocukları Anadolu’nun değişik kent-
lerindeki tren istasyonlarından onları, yeni vatanlarına ulaştıracak 
uzun ve zorlu bir yolculuğa koyulurlar.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından göçmenler için Almanya 
gerçek ve kalıcı bir vatan haline gelir ve gerek göçmenler gerekse 
de Alman toplumu açısından sayısız sonucun oluşmasına yol açar. 
Bu sonuçlar arasında belki de en önemlisi kendisini kimlik boyu-
tunda gösterir. 1960’lı yılların sonlarından başlayarak henüz çok 
küçük yaşlarda Almanya’ya giden çocuklar ve onların Mainz, Frank-
furt, Köln, Dortmund, Stuttgart, Münih gibi Almanya’nın değişik 
kentlerinde doğan kardeşleri, kültürleşme, sosyalleşme ve eğitim 
süreçlerini gerek annelerinin gerekse de babalarının tüm bu süreç-
leri geçirdiği uzamdan bütünüyle farklı ve değişik olan bir uzamda 
gerçekleştirmek durumunda kalır. Bu durum onların kimlik oluşu-
munun kendine özgü bir nitelik taşıması sonucunu doğurur. Kendi 
köken kültürleri ve toplumda egemen olan çoğunluk kültürü içinde 
sözü edilen kültürleşme, sosyalleşme ve eğitim süreçlerini gerçek-
leştiren göçmen çocukları, çalışmanın ilerleyen bölümünde açık-
lanmaya çalışılacak olan Homi K. Bhabha’nın “üçüncü alan/uzam” 
adını verdiği bir uzamda kültürel kimliklerini oluşturacaklardır. Bu 
kimliğin başat niteliği kendiliğinden taşıdığı melezliktir. Bu melez 
kimlik 1990’lı yıllarda Almanya’da ortaya çıkan kültürlerarası yazı-
nın Türkçe değişkesine ortam oluşturur. Taşıdığı niteliklerle ulusal 
yazınlardan tamamen ayrılan bu yazın, dünyaya üçüncü alan dedi-
ğimiz bu uzamdan bakan kişilerce oluşturulmuştur. 

Bu çalışmada kültürlerarası yazının Türkçe değişkesi ve onun 
çerçevesinde oluşmuş anlatılarda yer alan anlatı kahramanlarının 
kimlik boyutunda yazında sergilenme biçimlerine değinilmeye ça-
lışılacaktır. Kültürlerarası yazının Türkçe değişkesinin ortaya çıkış 
sürecini daha iyi kavrayabilmek adına da kısaca göç ile başlayan ya-
zının tarihsel gelişimine de kısaca değinilecektir.
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Göçün Oluşturduğu Yazının Tarihsel Gelişimine 
Kısa Bir Bakış1

Türkiye’den Almanya’ya göçün resmi olarak başladığı 1961 yı-
lından günümüze Almanya’da Türkiye kökenli yazarların ortaya koy-
dukları yazın genel olarak zamanın akışı içerisinde Almanya’da Tür-
kiye kökenli toplumun kendi içinde yaşadığı sosyolojik değişimlere 
bağlı olarak ve bu değişimlerin yazına yansıması sonucunda kendi 
içinde üç döneme ayrılır. Literatürde de bu üç değişik dönem farklı 
adlar altında incelenmiştir.

1960’lı yıllardan başlayarak 1980’li yılların başına değin geçen 
sürede ortaya konan yazın, “konuk işçi yazını” (Gastarbeiterliteratur) 
adıyla anılır. Bu dönemin yazınının odağında geride kalan vatana ve 
sevdiklerine duyulan hasret, göç ve göçün doğurduğu sorunlar, öteki 
ile kurulan ilk temasa bağlı olarak oluşan izlenimler hüzünlü bir dil 
ve anlatımla yazıya dökülür. 1965 yılında Türkçe yazılıp 1969 yılında 
da Almanca çevirisi yapılan Nevzat Üstün’ün Almanya Almanya adlı 
öyküsü konuk işçi yazınının ilk ürünü olma unvanını taşır. (Kuruya-
zıcı, 2001, s.17) Yine konuk işçi yazını çerçevesinde yazmış yazarlar 
arasında Aras Ören’in, Fethi Savaşçı’nın ve Habib Bektaş’ın adları 
sayılabilir.

Konuk işçi yazını göçün doğurduğu bir yazın olması dolayısıyla 
gerek içerik gerekse de biçem düzleminde yazarını “mağdur” biçi-
minde konumlandırmıştır. Gerçekten de eleştirmenler bu dönemde 
yazılan yapıtlarla ilgili yaptıkları eleştirilerde ve değerlendirmelerde 
sanatsal değerlerinden çok, sırf sadece toplum içerisinde dezavantaj-
lı toplum kesimlerini ve bireyleri işlemelerinden ötürü toleranslı bir 
tutum sergilemeyi adeta kendilerine görev bilmişlerdir. Bu tutum ilk 
bakışta her ne kadar insancıl bir bakış açısının yanması biçiminde 
görünse de toplumsal algılamada ve yazında olumsuz sonuçların da 
oluşmasına neden olmuştur. Bu noktada kültürlerarası yazında adı 
sık sık adı anılacak Feridun Zaimoğlu’nun saptaması son derece il-

1 Almanya’ya Türkiye’den gerçekleşen göçün sonucunda oluşan yazının tarihi ile ilgili 
ayrıntılı bilgi 2013 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırma-
lı Edebiyat Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. Hilmi Tezgör danışmanlığında tarafımızca 
hazırlanmış 1960’lı Yıllarda Göçmen Türk İşçileriyle Başlayan Türk Göçmen Yazınının 
1990’lardaki Dönüşümüne Bakış adlı Yüksek Lisans tezine bakılabilir. 
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ginçtir. “Ağlamaklı, yanaşmacı ve kamuca teşvik edilen “konuk işçi 
yazını” 1970’li yılların sonunda “yoksul ama iyi yürekli Türk Ali” 
efsanesini yaydı. Kanaklara kurban rolünü biçen bir çöpçü düzyazısı 
kaleme aldı.” (Zaimoğlu, 2011, s.17)

Feridun Zaimoğlu’nun getirdiği eleştiri, ilk bakışta acımasızca 
görünse de, bu eleştiride asıl önemli olan konuk işçi yazını ile 1990’lı 
yıllarda ilk ürünlerini vermeyen başlayan kültürlerarası yazın ara-
sındaki radikal anlayış ayrımının çok kesin bir biçimde ortaya kon-
masıdır. 

Konuk işçi yazını 1980’li yılların başında yerini yabancılar ya-
zınına bırakır. Göçle oluşmuş Almanya’daki yazında 1980’li yılların 
hemen başında böyle bir kırılmanın ortaya çıkmasının nedenlerini 
yabancı kökenliler arasında oluşan kimlik krizinde görmek olanak-
lıdır. Bu dönemde yapıtlar veren yazarlara bakıldığında çoğunun ya 
çok küçük yaşta Almanya’ya gelmiş ya da orada doğmuş işçi çocuk-
ları oldukları görülür. Söz konusu yazarlar çift-dilli bir dünya için-
de yetişmişlerdir. Her ne kadar kültürleşme, eğitim ve sosyalleşme 
süreçlerini, yaşadıkları toplumun içinde geçekleştirmiş olsalar da 
kendi köken kültürleri baskın bir biçimde kimlik söylemlerinde 
kendisini gösterir. Kimlik kavramı yabancılar yazınının anlatıları-
nın odağına yerleşip ilk kez sorunsallaştırılır. Yazarlar, yapıtlarının 
içeriklerini doğrudan kimlikle ilgili “kimlik arayışı”, “parçalanma”, 
“bölünmüşlük”, “iki dünya arasında kalma” (Kuruyazıcı, 2011, s.128) 
gibi sorunsallar çerçevesinde oluştururlar. 

Yabancılar yazınının belirleyici niteliği gerek içerik gerekse de 
dil ve biçem düzlemlerinde kültürlerarası yazından farklı olarak kül-
türü heterojen değil, homojen bir yapı olarak görmesidir. Yabancılar 
yazınında yazarlar kültürü değişmeyen, sabit yapılar olarak algılar-
lar ve kendilerini çoğunlukla söz konusu bu değişmeyen, sabit kalan 
yapılar arasında gidip gelen varlıklar biçiminde konumlandırırlar. 
Bu yönüyle yazarlar bir arafta olma durumundadırlar. Kendi dilleri, 
kültürleri, gelenekleri karşısında yaşadıkları toplumun dili, kültürü 
ve geleneği yer alır. Bu ikisi kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılırlar, 
yazarlar bu bölünmüşlük içerisinde yazınsal yapıtlarını oluştururlar. 
Az ileride de göreceğimiz gibi kültürlerarası yazında bu türden ke-
sin çizgiler ve ayrımlar kesinlikle söz konusu değildir. Kültürlerarası 
yazında kültürün kendisi homojen bir yapıda değil, tam tersine he-
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terojen bir yapı içerisindedir. Yabancılar yazınının önemli temsilci-
lerinden bir tanesi olan Zafer Şenocak söz konusu bölünmüşlüğü 
Doppelmann (Çiftadam) adlı şiirinde dokunaklı bir biçimde ifade 
eder. Şenocak’ın Doppelmann adlı şiiri Meral Oraliş (2001) tarafın-
dan çevrilerek Türkçeye kazandırılmıştır:

Çift adam 
İki ayrı gezegende ayaklarım 
dönmeye başlayınca onlar 
beni parçalayacaklar 
düşüyorum 
iki ayrı dünya var içimde ama hiçbiri tam değil 
kanıyorlar durmadan 
sınırsa tam da 
dilimin ortasında 
bir mahpus gibi çırpınır
kanatırım bu yarayı (s.47-48)

Zafer Şenocak’ın şiirinde geçen “iki ayrı gezegen” ve “iki ayrı 
dünya” ifadeleri sözü edilen kimlik sorunsalının yazına yansıması 
biçiminde görülebilir. Almanya’da 1980’li yıllar süresince gerek siyasi 
gerekse de düşün çevrelerinde süren kimlik tartışmalarına bağlı ola-
rak oluşan yabancılar yazını geniş bir okur kitlesine seslenir ve son 
derece etkili olur. Yabancılar yazınının önemli temsilcileri arasında 
Zafer Şenocak dışında, Yüksel Pazarkaya adını da anmak gerekir.

Kültürlerarası Yazın ve Kültürlerarası Yazında Kimlik 
Oluşumu ve Yazında Sergilenme Biçimleri
Almanya’da Türk kökenli yazarların oluşturduğu yazında üçün-

cü evre 1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların hemen başında or-
taya çıkan kültürlerarası yazındır. Kültürlerarası yazının anlatılarını 
diğerlerinden ayrıştıran temel nokta, metinlerinin kültürlerarası bir 
düzlemde konumlanmış olmalarıdır. 

Kültürlerarası yazında kültürün yabancılar yazınında olduğu 
gibi homojen değil, tam tersine heterojen bir yapıda olduğu düşü-
nülür. Heterojen kültür kendisini Homi K. Bhabha “üçüncü alan/
uzam” dediği bir uzamda oluşur. Somutlaştırmak adına çok küçük 
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yaşlarda Almanya’ya gitmiş ya da Almanya’da doğmuş insanların 
kültürleşme, eğitim ve sosyalleşme süreçlerine bağlı olarak, gelişim-
leri sırasında kültürel kimliklerinin oluşumu bütünüyle ne köken 
kültürleri çerçevesinde ne de yaşadıkları toplumun çoğunluk kültü-
rü çerçevesin değil, söz konusu bu kültürlerin kesiştiği, iç içe geçtiği 
alanlarda oluştuğu söylenebilir. Bu çerçevede “üçüncü alan”ın yazar-
ları anlatılarında gerek köken kültürlerinden gerekse de içinde yaşa-
dıkları çoğunluk kültüründen öğelere serbestçe yer verirler. Şenocak 
üstteki şiirinde sınır ile dil arasında kurulan ilişki, kültürlerarası ya-
zında ortadan kalkar. Bu noktada ilginç ve anlamlı bir örnek olarak 
yabancılar yazınında ayrı dünyaları imlemek için kullanılan köprü 
imgesinin kültürlerarası yazında kazandığı anlamdır.

Isınmak 
İnsan köprülerin de bir sonu olduğunu bildiğinden 
üstünden geçerken ivedi davranmaya gereksinmez 
şu da var ki, en soğuk köprü üstleridir. (Sarı, 2013, s.16)

Zehra Çırak’ın Sich Warm Laufen adlı şiirinde köprü imgesi 
Isınmak adıyla tarafımca yapılan çevirisinden de görülebileceği gibi 
kültürlerarası yazında, yabancılar yazınında kazandığı anlamdan 
çok farklı olarak iki ayrı dünya arasında kalmışlığı betimlemek için 
değil, insanın varoluşsal boyutunun gerçekleştiği bir uzam olarak 
okuyucuların karşısına çıkar.

Bu noktada postkolonyal yazın üstüne yaptığı çalışmalarla ufuk 
açan Hintli düşünür Homi K. Bhabha’nın literatüre kazandırdığı 
“üçüncü alan/uzam” (“Third space”, “Dritter Raum”) kavramını daha 
ayrıntılı bir biçimde ele almak gereklidir. Bhabha’a göre “üçüncü 
alan/uzam” kültürel alışverişin gerçekleştiği, fiziksel yapısı olmayan 
bir uzamdır. “üçüncü alan/uzam” insanların değişik bilgiler ve kül-
türlerle karşılaştığı, anlam üstüne tartıştığı tek bir alandan değil, sa-
yısız alandan oluşur. Bhabha’a göre kültürel alışverişin gerçekleştiği 
bu sayısız “üçüncü alan/uzam’larda” böylelikle sürekli yeni içerikler 
ve kültürel söylemler üretilir. Söz konusu bu yeni içerikler ve kül-
türel söylemler da sabit değildir, dinamik bir yapı içerisinde, zama-
nın akışı içerisinde değişebilir. Bu çerçevede Bhabha’a göre “üçün-
cü alan/uzam’larda” anlamlandırma sırasında, bir simge bütünüyle 
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farklı biçimlerde okunabilir, anlaşılabilir, yorumlanabilir, çevrilebilir 
ve tarihselleştirilebilir:

Bütün kültürel ifadelerin ve sistemlerin bu karşıt ve kararsız sözcele-
me alanında/boşluğunda inşa edildiğini anladığımız zaman ancak asli 
ve özgün orijinalliğine dair hiyerarşik iddiaların veya kültürel “saflığı” 
iddialarının savunulamaz olduğunu –kültürlerin melezliğini ispatla-
yan deneysel tarihsel olgulara başvurmaksızın- anlamaya başlarız. (...) 
Özü itibariyle yansıtılamaz olsa da, sözcelemenin – kültürün anlam ve 
sembollerinin asli birliği ve sabitliği olmadığını, hatta aynı işaretlerin 
dahi alınabileceğini, çevrilebileceğini, yeniden tarihselleştirilebilece-
ğini ve yeniden okunabileceğini gösteren- diskurtif şartlarını oluştu-
ran, işte bu Üçüncü Alan’dır. (Bhabha, 2016, s.100-101)

Kültürlerarası yazın çerçevesinde son derece yetkin bir çalış-
maya imza atmış Michael Hofmann Interkulturelle Literaturwissens-
chaft adlı çalışmasında Almanya’da doğmuş ya da çok küçük yaş-
larda Almanya’ya gelmiş Türklerin kültürel kimliklerinin gelişimi 
ile ilgili Bhabha’nın getirdiği “üçüncü alan/uzam” kavramını öne 
çıkarır. Gerçi etnik düşünce 21. yüzyılın başında demode olmadı; 
A.B.D ve Avrupa’da çok sayıda etnik azınlık kültürel kimliğini “kö-
ken kültür”ünü dikkate alarak tanımlar. Yine de durum Almanya’da-
ki göçmenler ve özellikle de ikinci ya da üçüncü kuşak diye adlan-
dırılan Almanya doğumlulara uygun olmayan biçimde betimlenmiş 
olur, eğer ki onların kimlikleri “Türkler” ya da “İtalyanlar” diye ta-
nımlanırsa. Betimlenen insanların içinde yaşadıkları kültürlerarası 
durum, “köken kültürü” ve “çoğunluk kültürü” arasında sözde ob-
jektif olarak var olan kültürel ayrımlar aracılığıyla tanımlanamaz; 
söz konusu kültürel ayrımlar daha çok anılan insanların Alman ve 
Türk kültürleri arasında uygun ayrımları belirlediği, bir “üçüncü 
alan”a sahip oldukları ve kesin yakıştırmalardan kaçınan bir melez 
kimlik oluşturmasıyla karakterize edilir. Biri ya da diğeri için sözde 
homojen kimlik seçeneği çözüm gibi görünmemektedir; kaydedil-
miş ve işlenmiş kültürel perspektiflerin sergilendiği bir “patchwork” 
türünden yeni, geçişken bir kimlik biçiminin ‘değiş-tokuş’u daha çok 
bir çözüm seçeneği gibi durmaktadır. 

Sözü edilen teorik altyapıyla bütünleşmiş kültürlerarası yazının 
Türkçe değişkesi adını 1991 yılında Ingeborg Bachmann Ödülü’nü 
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kazanan Emine Sevgi Özdamar’ın Türkçeye Hayat bir Kervansaray 
adıyla çevrilmiş Das Leben ist eine Karawanserei, hat zwei Türen, aus 
der einen kam ich rein, aus der anderen ging ich heraus adlı romanıyla 
duyurur. Romanın sözü edilen yazın ödülünü alması sonucunda çok 
geniş kitlelerce okunması ve buna bağlı olarak elde ettiği elde etti-
ği ticari başarı yabancı kökenlilerin oluşturduğu yazında bir doruk 
noktasıdır. Emine Sevgi Özdamar Hayat Bir Kervansaray romanında 
ben-anlatıcının dilinden Almanya’ya göçe değin Türkiye’nin değişik 
kentlerinde geçen çocukluk ve gençlik yıllarını anlatır. Bu yönüyle 
roman Almanya’ya göç öncesinde Türkiye’de geçen aile öykülerinin 
anlatıldığı Selim Özdoğan’ın 2005 yılında yayımlanan, Türkçeye De-
mircinin Kızı adıyla çevrilmiş Die Tochter des Schmieds ve Feridun 
Zaimoğlu’nun yine aynı adla Türkçeye çevrilmiş, 2006 yılında ya-
yımlanan Leyla adlı romanlarının da öncüsü konumundadır. 

Kültürlerarası yazının Emine Sevgi Özdamar ile görkemli bir bi-
çimde adını duyurmasından hemen sonra bir başka Türkiye kökenli 
yazar Feridun Zaimoğlu ilki 1995 yılında yayımlanan Kanak Serisi’ni 
oluşturan anlatıları Kanak Attack: 24 Mißtöne vom Rande der Ge-
sellschaft (1995), Abschaum Die wahre Geschichte von Ertan Ongun 
(1997), Koppstoff: Kanaka Sprak vom Rande der Gesellschaft (1999) 
ile Alman yazın dünyasını derinden sarsar. Feridun Zaimoğlu’nun 
söz konusu bu yapıtlarında kullandığı melezleşmiş dil Almanya’nın 
düşün ve yazın dünyasında sarsıcı bir etkinin oluşmasına yol açar. 
Zaimoğlu bu yapıtlarında Almanca dil yapısını ve gramer kurallarını 
bilinçli bir biçimde ‘bozarak’ kullanır. Feridun Zaimoğlu yapıtlarının 
yayımlanmasından başlayarak günümüze değin Almanya’nın düşün, 
kültür ve eleştiri çevrelerinde en çok tartışılan adlardan bir tanesi olur.

Aslında 19. yüzyılda Alman denizciler arasında Polinezya ve 
Okyanusya yerlilerini belirtmek için kullanılan “kanak” sözcüğü 
Almanya’da 1980’li yıllarda başta Türkler olmak üzere Güney ülke-
lerinden gelen yabancı kökenli insanları aşağılamak, hakaret etmek 
için kullanılır olmuştur. Feridun Zaimoğlu, kanak serisi ile anlam 
düzleminde söz konusu olan bu olumsuzlamayı ters yüz etmekle 
kalmamış, ona gururla sahip çıkılması gereken bir tavır, duruş “al-
gılama biçimi” (Ernst, 2006, s.148) olarak görmüştür. Bu yönüyle 
Zaimoğlu, kanak serisi ile Almanya’da yabancı kökenlilerin başlat-
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tığı bir toplumsal hareket olan “Kanak Atak Hareketi”ne de (“Ka-
nak Attak- Bewegung”) de esin kaynağı olur (Esselborn, 2011, s.46; 
Hofmann, 2006, s.226). Kanak Atak Hareketi’nin manifestosunda 
“kanake” sözcüğünün Almanların tersine, yabancılar ve yabancı 
kökenlilerde kazandığı anlam gözler önüne serilir. Aktivistlerinin 
çokkültürlü toplum ve özgürleştirici göçmen kültürü çerçevesindeki 
politik tasarımlarını radikal bir biçimde yerle bir etmek isteyen Ka-
nak Atak şebekesi 1990’lı yıllar süresince yeni orta sınıfın çevresinde 
biçimlendi. Kanak Atak, etnolojik atıflarla beslenen her türlü kimlik 
politikası biçimine karşı çıktı ve pasaport ya da köken sorusuna ta-
vır aldı. Kanak Atak’ın sayısız eylemine paralel biçimde Kanaksta. 
Geschichten von deutschen und anderen Ausländern (1999) gibi yazın 
antolojileri yayımlandı. Böylelikle kültürler arasında güvenli bir bi-
çimde hareket eden ikinci ve üçüncü göçmen kuşakları kendilerini 
küreselleşen dünyanın öncüleri ilan ettiler. Kanak olmak ulusla ilgili 
değil, tam tersine algılama biçimiyle ilgilidir.

Feridun Zaimoğlu üretken bir yazar olarak kanak serisi dışında 
aralarında,  Liebesmale, scharlachrot, Leinwand, Zwölf Gramm Glück, 
Leyla, Liebesbrand, Hinterland, Russ, Siebentürmeviertel gibi yapıtla-
rın olduğu çok sayıda anlatıya imzasını atmıştır. Feridun Zaimoğ-
lu ürettiği bu yapıtlara karşılık olarak aralarında Friedrich-Hebbel 
Ödülü, Ingeborg Bachmann Jüri Özel Ödülü, Adelbert von Chamis-
so Ödülü (Adelbert-von-Chamisso-Preis), Grimmelshausen Ödülü 
(Grimmelshausen-Preis) gibi çok sayıda ödül kazanmayı başarmıştır.

Kültürlerarası yazın çerçevesinde anılması gereken bir baş-
ka yazar Yade Kara’dır. Kara özellikle taşıdığı biçimsel ve içeriksel 
niteliklerle kültürlerarası yazının en tipik örneklerinden bir tanesi 
olan Selam Berlin romanını 2003 yılında yayımladığında eleştirmen-
lerden son derece olumlu tepkiler alır. Yade Kara’nın Selam Berlin 
romanının kahramanı Hasan Kazan “üçüncü alan/uzamda” varolu-
şunu gerçekleştirenlerin tipik bir temsilcisidir. Yazar 2008 yılında Se-
lam Berlin’in devamı niteliğinde olan Cafe Cyprus romanı ile Hasan 
Kazan’ın serüvenini anlatmayı sürdürerek, bir başka kültürlerarası 
anlatıyı okuyucularına sunar.

Adı geçen yazarların dışında kültürlerarası yazın çerçevesinde 
yukarıda Isınmak adlı şiirine değinilen Zehra Çırak’ın, yine ilk anla-



37

Kültürlerarası Yazının Türkçe Değişkesi ve Kimlik Oluşumu

monograf 2018/9

tılarında bu tür öğelere yer vermese de, özellikle Wieso Heimat, ich 
wohne zur Miete romanı ile Selim Özdoğan’ın ve İmran Ayata’nın 
adlarını da kültürlerarası yazının Almanya’daki Türkçe değişkesi söz 
konusu olduğunda anmak gerekir. 

Çalışmanın bu aşamasında ele alınacak diğer bir nokta da 
kültürlerarası yazında söz konusu bu kimliğin yazında sergilenme 
biçimleridir. Yade Kara’nın kültürlerarası romanının kahramanı 
Hasan Kazan romanın hemen başında kendisini okuyuculara tanı-
tırken, aslında kanak kimliğinin ortaya çıkış ve oluşum sürecini de 
açıklamış olur:

Benim adım Hasan Kazan. Berlin’de bazıları bana “Hansi” der, hâlbuki 
annem ve babam bana Hasan Selim Han gibi güzel bir isim vermiş. Ha 
evet, annem ve babam... Yıllar önce İstanbul’u terk edip Batı Berlin’e 
göçmüşler, Kreuzberg’e ve ben orada dünyaya geldim. Annem ve ba-
bam Batı’ya inanıyorlardı. Onlar için Batı ilerleme, teknik ve iş de-
mekti. Ama kardeşim Ediz ile ben büyüyüp Batı değerleriyle, ahlak ve 
terbiyeyle temasa geçtikçe Batı’ya yüz çevirdiler. Berlin’de “eroinman”, 
“hippi” ya da “homo” olacağımızdan korkuyorlardı. Bu yüzden bizi 
İstanbul’daki Alman okuluna gönderdiler. On üç yaşındaydım. Ba-
bam Berlin’de kaldı. Orada bir seyahat acentesi vardı. Biz de yıllarca 
İstanbul-Berlin-İstanbul arasında mekik dokuduk. Annem ve babam 
henüz o zamanlar, yıllar sonra insanların bize burada Kanacke, orada 
Almancı diyeceklerini bilmiyorlardı. Almancı aşağı Kanacke yukarı. 
Boş ver, ben neysem öyleydim. Merak ve heyecanla hayata sarılan bir 
Kreuzberg’liydim ve de azgındım. (Kara, 2004, s.5)

Yade Kara bu alıntıdan da anlaşılabileceği gibi romanının he-
men başında kültürlerarası yazında ortaya çıkan kimliğin oluşum 
sürecini açıklarken aynı zamanda söz konusu kanak kimliğinin 
niteliklerini de gözler önüne serer. Söz konusu bu kimlik yabancı-
lar yazınında kendisini keskin çizgilerle ötekinden ayıran kültürü 
homojen bir yapı olarak gören ve bunun sonucu olarak iki dünya 
arasında kaldığını düşünen kimlikten bütünüyle farklı söz konusu 
bu iki dünyanın kesiştiği yerlerde kendini var eden melezleşmeyi 
varsıllaşma aracı biçiminde gören bir kimliktir. Kültürlerarası ya-
zında artık yabancılar yazınında olduğu biçimde bir araf hâli içinde 
kalmaktan söz edilemez. Selam Berlin romanının devamı olan Cafe 
Cyprus romanında Yade Kara kahramanı Hasan Kazan’ın dilinden 
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sadece Almanya özelinde değil, tüm Kıta Avrupa’sında yaşamlarını 
sürdüren bu yeni kimliğin nitelikleriyle ilgili çarpıcı çıkarsamalarda 
bulunur:

Sukjeet haklıydı, bizler yeni Berlinliler, Parisliler ve Londralılar-
dık. Kreuzberg’de, Barbès’te ve Southall’da bankalarda, bürolarda, 
dükkânlarda ve restoranlarda çalışıyorduk, enerjimizi, coşkunluğu-
muzu yaptığımız işe getiriyorduk ve her şeyi ivedileştiriyorduk. Biz-
ler sahneleri dirhem dirhem fetheden yeni bohemlerdik. Bizler yeni 
imgeler, yeni diller, yeni alışkanlıklar, yeni bir kişi var ettik ve eskiyi 
sorgulattık. Arka planımız, kültürel karışımımız çevremizi değişik 
perspektiflerden gözlemleyebilmemiz için bizleri daha uyanık ve du-
yarlı kıldı. 
Bizi kendi dar şablonlarında değerlendirmeye çalışan, bizi “aradan
lığınˮ kuşağı gibi gören, odun kafalı küçük kariyerli düşünürlerle biz-
ler sık sık gizlice alay ettik. Çünkü aslında onları on defa yenebilirdik, 
bizler daha esnektik, daha hızlıydık. Bizler bütün tarihsel, kültürel ve 
politik karşıtlıkları kendimizde taşıyorduk ve bu değerlerle büyümüş-
tük ve köprüleri yıkmıştık. Bizler hiçbir şablona uymuyorduk ve as-
lında yepyeni bir şeydik. Öyle bir karışım ki, daha önce Avrupa topra-
ğında hiç olmamış olan. 
Bu odun kafalıların bizlerle ilgili kafalarında olan tek düşünce, biz-
lerin onlar gibi olmasını beklemekti: tek dil, tek kültür, tek boyutlu, 
öngörülebilir, tek bir çekmeceye konulabilen. Bas git! Bizler bu dar 
kalıpları aşmıştık ve onların kendi alışılmış düşüncelerine uymadık-
ları için anlamak istemedikleri kendi özgün yapılarımıza sahiptik. Ve 
onlar kendi sınırlılıkları içinde yargılamalarda bulunarak, bizi “kayıp 
kuşakˮ biçiminde betimleme gibi küstah bir aptallığın içine düştüler. 
S ... git. (Sarı, 2013, s.16)

Yade Kara’nın Cafe Cyprus romanında ortaya konan bu kimlik, 
yabancılar yazınında kendisini arada gören ve bu arada kalmışlığın 
neden olduğu ikilemler içinde sürekli bir bunalım ve sıkıntı içinde 
varlığını sürdürmek durumunda kalan kimlikten tümüyle farklıdır. 
Bu kimlik kendisini tam da arada kalmışlığın sağladığı varsıllaşmaya 
bilinçli bir biçimde bırakan, melezleşmeyi yücelten, homojen değil, 
heterojen kültür anlayışını savunan, tekliği değil, çokluğu öven, ken-
di değerinin bilincinde olan bir kimliktir. Von der nationalen zur in-
ternationalen Literatur adlı çalışmada yer alan “Das Ende des “Daz-
wischen”- Ausbildung von İdentitäten in Texten von Imran Ayata, 
Yadè Kara und Feridun Zaimoğlu” adlı makalesinde Sandra Vlasta 
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(2009), İmran Ayata’nın Hürriyet Love Express, Yade Kara’nın Selam 
Berlin ve Feridun Zaimoğlu’nun Liebesmale, scharlachrot anlatıları-
nın kahramanları üstünden bu yeni kimliğin kültürlerarası yazında 
sergilenme biçimleri ile ilgili olarak ufuk açıcı dört tane saptamada 
bulunur: 

1- Sandra Vlasta, ilk saptamasında gerek konuk işçiler ve on-
ların toplum içinde yaşamış oldukları sorunların gerekse de göç ol-
gusunun kültürlerarası yazında da yer almaya devam ettiğini, ancak 
anlatıların odağında değil, ikincil bir konuma indirgendiğinin özel-
likle de yabancı eşittir konuk işçi klişesinin kültürlerarası yazında 
yerle bir edildiği saptamasında bulunur.

2- Sandra Vlasta ikinci nokta olarak kültürlerarası yazın çerçe-
vesinde yer alan anlatılarda kişilerin tam olarak sınıflandırılamadığı, 
melez ve karışmış bir toplum yapısının resmedildiğinden söz eder. 
Sandra Vlasta ayrıca değişik kökenlerden ve değişik kültür çevre-
lerinden gelen kişiler arasında gerçekleşen ilişki ortamları da kül-
türlerarası yazın çerçevesinde yer alan anlatılarda sıkça okuyuculara 
sergilenir saptamasında bulunur.

3- Sandra Vlasta ikinci saptamasına bağlı olarak söz konusu bu 
anlatılarda kişilerin nitelemelerinin ve öz nitelemelerinin ulus, et-
nisite ya da aidiyetlik çerçevesinden değil, tamamen kişiler çerçeve-
sinde yapıldığı ve kavrandığı, köken üstünden yapıldığı durumlarda 
da, ancak ve ancak ironik ve yıkıcı amaçla yapıldığı saptamasında 
bulunur.

4- Sandra Vlasta son olarak kültürlerarası yazın çerçevesinde 
yer alan anlatılarda dil kullanımlarının iki dünya arasında kalan in-
sanların yaşadığı dil karmaşası sanısının ötesinde, çok boyutlu bir 
çerçevede olduğu saptamasında bulunur.

Sandra Vlasta, sözü edilen saptamalarının ilkinde, Türkiye’den 
Almanya’ya gerçekleşen göç ile ilgili yerleşik tarih okumacılığında 
varlığını sürdüren, Almanya’ya göç edenlerin gereksinim duyu-
lan işgücü çerçevesinde sadece işçilerden oluştuğu ve bu bağlamda 
yabancı demek konuk işçi demektir anlayışının altının oyulduğu-
nu kültürlerarası yazında vurgular. Gerçekten de işgücüne duyu-
lan gereksinim Almanya’ya göçü başlatmışsa da, ilerleyen yıllarda 
Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu politik ve sosyal koşullara bağlı 
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olarak sayısı hiç de küçümsenemeyecek insan Almanya’ya göç etmiş, 
zamanla göçmen toplumun bileşenlerinden olmuştur. Selam Berlin 
romanında da Hasan Kazan’ın babası Almanya’ya yükseköğrenim 
görmek amacıyla giden bir kişi olarak, annesi de İstanbul’da koşulla-
rı son derece iyi olan bir aileden ve seçkin bir çevreden gelen bir kişi 
olarak gerek okuyuculara tanıtılır. Bu türden kişilerle okuyucular, 
gerek konuk işçi yazınının gerekse de yabancılar yazınının anlatıla-
rında karşılaşmazlar:

Annem Berlinli Türklerle hiçbir ilişkiye girmek istemiyordu. Onun için 
onlar basit köylülerdi, tıpkı babam gibi. Babam Mersinliydi, orası an-
neme ve doğma büyüme İstanbullu olan herkese göre taşraydı. Annem 
zengin bir aileden geliyordu. Yabancı işçilerle hiçbir ilişki kurmak iste-
miyordu. O Boğaz’daki zenginlere dikmişti gözünü. (Kara, 2004, s.113)

Sandra Vlasta’nın ikinci saptaması, kültürlerarası yazının da-
yandığı toplumsal yapıyı vurgulaması yönünden son derece önemli-
dir. Günümüzde Almanya’da 10 milyonun üstünde yabancı kökenli 
insan yaşamlarını sürdürmektedir. Almanya’daki yabancı kökenli 
insanların çoğunluğunun Türkiye kökenli insanların oluşturması, 
1960’lı yıllar ve devamında Almanya’ya gerçekleşen göçün sade-
ce Türkiye ve Türkiye kökenli insanlarla ilişkilendirilmesi sanısını 
oluşturmuştur. Oysa özellikle 1990’lı yıllarda başta dağılan Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden olmak üzere Almanya’ya dün-
yanın çeşitli ülkelerinden ve yerlerinden yüz binlerce insan göç et-
miştir. Yine bu çerçevede son dönemde başta Suriye olmak üzere, 
Ortadoğu’da yaşanan savaşların ve çatışmaların sonucunda yine çok 
sayıda insan Almanya’ya göç etmiştir. Bu bağlamda sadece Türkiye 
kökenli yazarların değil, İtalya, Rusya, eski Yugoslavya Cumhuriyet-
leri gibi ülkelerin kökenlerine sahip yüzlerce yazarın da kültürlera-
rası yazına giren anlatılar ürettikleri unutulmamalıdır. 

Yade Kara’nın Selam Berlin romanın kahramanı Hasan Kazan’ın 
yaşadığı apartman da tüm bu yaşanan göç süreçlerine bağlı olarak 
karışmış bir toplum yapısının görüntüsünü verir:

Adalbert Sokağı’ndaki bu koca apartmanda tek Alman Wessel’lerdi, 
kalanların çoğu Anadoluluydu. Her katta farklı bir halk oturuyordu. 
İstanbullular ve Türkiye’nin Avrupa kısmından gelen diğer gruplar üst 
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katlara yerleşmişti. Karadenizli Lazlar orta katlarda, Kürtler ve güney-
den gelen Araplar en alt katlarda yaşıyordu. Biz en üstte oturuyorduk 
ve önümüzde Berlin Duvarı manzarasını seyredebiliyorduk. (Kara, 
2004, s.33)

Sandra Vlasta’nın kültürlerarası yazın çerçevesinde yaptığı 
üçüncü saptaması belirtildiği gibi yaptığı ikinci saptamasıyla doğ-
rudan ilişkilidir. Gerçekten de kültürlerarası yazın çerçevesinde 
oluşmuş anlatılarda yapılan nitelemeler ve öz nitelemeler kişilerin 
bireysellikleriyle ilintilidir. Ulus, etnisite ya da aidiyetlik çerçevesin-
de yapılan nitelemeler ve öz nitelemeler ironik bir biçimde, var olan 
klişelerin, sanıların, yargılamaların altlarını oymak ve değersizleştir-
mek için yapılır. Okuyucular Selam Berlin romanında bu bağlamda 
sayısız örnekle karşılaşırlar. Romanın metinindeki sayısız örnekten 
en ilginç olanlarından bir tanesi, Hasan Kazan’ın ev arkadaşlarıyla 
yaşamak zorunda kaldığı konuşmalardır: 

“Bizim istediğimiz şey...” Diğerlerine baktı, onların bakışlarını tarttı, 
sanki bir kez daha emin olmak istiyordu. “Yani bizim istediğimiz şey, 
bize sekiz çocuklu aile ziyaretlerinin olmayacağına, balkonda mangal 
partileri yapmayacağına ve banyo küvetinde koyun kesmeyeceğine 
söz vermen!” Birden nefesim kesildi. Güçlükle yutkundum. Ne zır-
valıyordu bu böyle? Kulaklarıma inanamıyordum. Ben daha bir şey 
söylemeye fırsat bulamadan ekledi: “Yani, bizi anlıyorsun değil mi...” 
Doğru sözcükleri bulmaya çalışıyordu “Türklerin böyle... böyle büyük 
aileleri var ve... çok et yiyorlar. Bizim sigara içmediğimizi ve vejetaryen 
olduğumuzu bilmelisin...” (Kara, 2004, s.192)
Kahvaltıda kızlar beni soru yağmuruna tutuyordu: “Türkler neden çay 
içiyor? Kahvaltıda neden zeytin yiyorlar? Neden Türk kadınları eşarp 
takıyor? Neden? Neden? Neden?” Bu kızlar bu kadar aptal mıydı? Bu 
tipik bir Türk karakteri miydi? Türklerde tipik bir özellik miydi? Kız-
ların beni ne kadar Türk gördüklerini bilmiyordum. Ne bıyığım vardı, 
ne de yanımda sürekli bıçak taşıyordum. Ama karanfilli çay içmeyi, 
pide, dolma ve musakka yemeyi seviyordum. Bunlar benim için ti-
pikti. Başlangıçta her şeyi ayrıntılarıyla anlatmaya oldukça zaman 
ayırıyordum. Sabır talimi yapıyordum adeta. Böylece onlara domuz 
eti, Müslümanlar ve sünnet hakkında her şeyi anlattım. Dinliyorlar ve 
bu gezegende lahana salatası ve domuz kızartması yemeyen insanla-
rın bulunmasına çok şaşırıyorlardı. Kendimi başka ülkeden söz eden 
Sinbad gibi hissediyordum. Heeeyyy oğlum! Dijital teknoloji çağın-
daydık. Her şeyi, özellikle de kendimi anlatmaktan bıkmıştım. (Kara, 
2004, s.194-195)
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Ulus, etnisite ve aidiyetle ilgili tüm bu klişeler, önyargılar, sanı-
lar metinde sorunsallaştırıldıktan sonra Hasan Kazan, karmaşık bir 
toplum yapısı içinde kültürlerarası, melezleşmiş kimliğini vurgular. 
Söz konusu bu kimliğin toplumun tüm bireyleri anlaşılıp anlaşıla-
maması, daha da ötesinde bu kimliğin kimi bireylerce patolojik bir 
biçimde görülmesi Hasan Kazan’ın gözünde hiç bir anlam taşıma-
maktadır. Hasan Kazan ve Hasan Kazan gibi olanlar kendilerine 
özgü bireysellikleri ve kendilikleriyle toplumda vardırlar ve var ol-
mayı sürdüreceklerdir:

Sanırım Wolf ’un birbirleriyle çarpışan iki kültür gibi saçma bir fikri 
vardı. Ve benim gibi biri de arada öğütülmeliydi. Aslında her ikisin-
den de her şeyi almıştım. Doğu’dan ve Batı’dan, Alman’dan ve Türk’ten, 
hem buradan, hem oradan. Ama Wolf gibileri bunu anlayamaz ya da 
anlamak istemezdi. Beni her zaman bir problem alanı olarak görüyor-
lardı. Kültürler arasında oradan oraya savrulan, hiçbirine ait olmayan 
biri olarak. Saçmalık! Ben neysem oydum. Diğerleri bana sahip ol-
madığım problemleri empoze etmeye çalışıyordu. Benim gibi birine 
nasıl davranacaklarını bilemiyorlardı. Ben kafalarındaki resme uymu-
yordum ve beni bir yere koyamıyorlardı. Tenis topu gibi Doğu ile Batı 
arasında zıplayıp duruyordum, bir oraya, bir buraya, hah. (Kara, 2004, 
s.212)

Sandra Vlasta’nın kültürlerarası yazın çerçevesinde oluşan anla-
tılarda dil düzleminde getirdiği anlatılarda yer alan kimliklerin kül-
türlerarası ve melezliğiyle doğrudan ilintilidir. Dil, Sandra Vlasta’nın 
işaret ettiği iki ayrı dünyanın dili düzleminde kendisini ortaya koy-
maz, bunun çok ötesindedir. Feridun Zaimoğlu’nun bu bağlamda 
Almanya’da Türkiye kökenli yabancıların günlük konuşma dili ile 
ilgili getirdiği açıklama son derece aydınlatıcıdır:

Çoktan onlar bir yeraltı kodeksi geliştirdiler ve kendi jargonlarıyla 
konuşuyorlar. “Kanak dili” gizli kodlar ve işaretlerle bir çeşit kreol ya 
da sosyolekt. Onların konuşmaları Rap’teki serbest söylevle akrabadır, 
orada olduğu gibi burada da insan bir duruş içinde, içinden geldiği 
gibi konuşur. Bu dil varlığı belirler: İnsan sözcüklere tümüyle kendi 
tasarımlarını verir. (Zaimoğlu, 2011, s.18)

Feridun Zaimoğlu’nun dil ve varlık arasında kurduğu ilişki çer-
çevesinde kültürlerarası yazında sınıflanan yapıtlarda heterojen bir 
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kültür yapısı içinde oluşmuş bireylerin melezleşmiş dillerle kendi-
lerini var ettikleri görülür. Bu anlatılarda yer alan diller yapıları ve 
yerleşik kuralları çerçevesinde kullanılmazlar. Sözcükler eksiltili ve 
olağan biçimlerinden farklı bir biçimde metinlerde kendilerine yer 
bulurlar. Yazım kuralları yok sayılır. Argonun ötesinde metinlerde 
sıkça küfür içerikli ifadelere de yer verilir. 

Feridun Zaimoğlu’nun Kanak Serisinin 1995 yılında yayımla-
nan ilk anlatısına Kanak Sprak adını vermesi hiç de tesadüfi değildir. 
(Feridun Zaimoğlu anlatının adında geçen Sprak sözcüğünü aslında 
Almancada dil anlamına gelen Sprache sözcüğünün karşılığı olarak, 
bilinçli bir biçimde bozarak kullanır. Bu çerçevede Kanak Sprak ile 
kastedilen kanak dilidir). Feridun Zaimoğlu, Kanak Sprak anlatısı ile 
sözünü ettiği Almancanın bu yeni “kreol ya da sosyolekt” kullanı-
mında doruk noktasına ulaşır. 

Sonuç
Tarihsel süreç içerisinde siyasal ve sosyal gelişmelere bağlı ola-

rak başta Avrupa kıtasına olmak üzere gerçekleşen göçler, sömür-
gecilik ve kolonicilik çalışmaları gibi tarihsel olaylar homojen bir 
kültür anlayışına dayanan ulusal kimlikler ve ulusal yazınların ya-
nında, heterojen bir kültür anlayışına dayanan melez kimlikler ve 
kültürlerarası yazınların da ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. 
Bu durum kuşkusuz kendi içinde zorlu ve çetin aşamalardan geçerek 
gerçekleşmiştir. 

Bugün sadece Almanya’da değil, Fransa, İngiltere gibi farklı ül-
kelerde kültürlerarası yazın çerçevesinde sayısız anlatı üretilmekte ve 
geniş kitlelerin ilgisini çekmektedir. Özellikle 1990’lı yıllardan başla-
yarak başta kültürlerarası yazınbilim ve karşılaştırmalı edebiyat dalla-
rında olmak üzere, üniversitelerin değişik yazınbilim ile ilgili kürsüle-
rinde söz konusu anlatılar bilimsel bir bakış açısıyla değişik açılardan 
incelenmekte, araştırılmakta, sayısız teze konu olmaktadırlar.

Almanya’da Türkiye kökenli yazarların ürettikleri yazınsal ya-
pıtlara da sözü edilen bu perspektiften bakılması gerekmektedir. 
Türkiye kökenli yazarların yapıtları da kültürlerarasılık çerçevesin-
de, aslında evrensel bir olgunun Almanya’da ortaya çıkan biçimi ve 
değişkesidir.



44

Metin Sarı

monograf 2018/9

KAYNAKÇA

Bhabha, H. K. (2016). Kültürel Konumlanış. İstanbul: İnsan.

Çırak, Z. (1991). Vogel Auf Dem Rücken Eines Elefanten. Köln: Kie-
penheuer& Witsch.

Ernst, T. (2006). Jenseits von MTV und Musikantenstadl. Popkul-
turelle Positionierungen in Wladimir Kaminers “Russendisko” und 
Feridun Zaimoglus “Kanak Sprak”. Text+Kritik, IX, 148-159.

Esselborn, K. (2009). Von der nationalen zur internationalen Litera-
tur. Helmut Schmitz (Ed.), “Neue Zugänge zur inter/transkulturellen 
deutschsprachigen Literatur.” Von der nationalen zur internationa-
ler Literatur Transkulturelle deutschsprachige Literatur und Kultur 
im Zeitalter globaler Migration. (p.43-59). Amsterdam - New York: 
Rodopi.

Hofmann, M. (2006). Interkulturelle Literaturwissenschaft Eine Ein-
führung. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.

Kara, Y. (2004). Selam Berlin. İstanbul: İnkılâp.

________. (2008). Cafe Cyprus. Zürich: Diogenes.

Karakuş, M. ve Nilüfer K. (Ed.) (2001). Gurbeti Vatan Edenler Al-
manca Yazan Almanyalı Türkler. Ankara: T.C Kültür Bakanlığı.

Kuruyazıcı, N. (2011). 50 Jahre türkische Arbeitsmigration in De-
utschland. Şeyda Özil, Michael Hofman, Yasemin Dayıoğlu-Yücel 
(Ed.), 50 Jahre Migration und ihre Literatur im Rückblick. (p.125-
143). Göttingen: V&R unipress.

Oraliş, M. (2001). Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı 
Türkler. Mahmut Karakuş - Nilüfer Kuruyazıcı (Ed.), Gurbeti Vatan 
Edenler. (p.35-51). Ankara: T.C Kültür Bakanlığı.

Sarı, M. (2013). 1960’lı Yıllarda Göçmen Türk İşçileriyle Başlayan 
Türk Göçmen Yazınının 1990’lardaki Dönüşümüne Bakış. (Yayım-
lanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul.

Vlasta, S. (2009). Von der nationalen zur internationalen Literatur. 
Helmut Schmitz (Ed.), “Das Ende des “Dazwischen”- Ausbildung 



45

Kültürlerarası Yazının Türkçe Değişkesi ve Kimlik Oluşumu

monograf 2018/9

von İdentitäten in Texten von Imran Ayata, Yadè Kara und Feridun 
Zaimoğlu.” Von der nationalen zur internationaler Literatur Trans-
kulturelle deutschsprachige Literatur und Kultur im Zeitalter globaler 
Migration. (p.101-117). Amsterdam - New York: Rodopi.

Zaimoglu, F. (1997). Abschaum Die wahre Geschichte von Ertan On-
gun. Hamburg: Rotbuch Verlag.

________. (2011). Kanak Sprak /// Koppstoff Die gesammelten 
Mißtöne vom Rande der Gesellschaft. Köln: Kiepenheuer& Witsch. 



46 monograf 2018/9

monograf
Edebiyat Eleştirisi Dergisi

ISSN 2148-3442 
2018/9: (46-74) 

Yerinden Edilmenin Söylemsel Şiddete 
Dönüşümü: Refik Halid Karay ve 

Sürgünlük Deneyimi*1

Demet Karabulut**2

Öz
Sürgün etme, iktidarların toplumsal ve ahlaki normlarla uyuşmayan, politik 
olarak aykırı olan, dini öğretileri ve kurumları benimsemeyen ya da eleştiren 
insanları etki alanlarından uzaklaştırma, bir cezalandırma yöntemi olarak kul-
lanılagelmiştir. Ancak günümüz koşullarında sürgünlüğü halen bu bağlamda 
değerlendirmek birçok güncel durumu göz ardı etmek anlamına geleceği için 
sürgün kavramına daha geniş bir açıdan yaklaşmak gerekliliği doğar. Çoğu za-
man yerinden edilmeler üzerinden şekillenen, hayatta kalma kaygısının tetikle-
diği, politik baskılar ve ekonomik nedenler etken olsa da bazen de coğrafi kopuş 
gerçekleşmeden var olan toplumdan uzaklaşmak sürgünlük kavramı kapsamına 
girer. Bu çalışmada da sürgünlük farklı açılardan ele alınarak tartışılmıştır. Bu 
tartışmalar ışığında, Osmanlı Devleti’nin yıkılış aşamasındaki çalkantılı süreçte 
biri Anadolu’da diğeri ise yurtdışında olmak üzere iki sürgünlük yaşamış olan 
Refik Halid Karay’ın Sürgün adlı eseri incelenmiştir. Bu incelemede Karay’ın 
eserinde sürgünlük kavramına düz anlamı dışında, daha geniş bir perspektiften 
bir yaklaşımın mevcut olup olmadığı sorgulanmış ve bunun ardından sürgünlü-
ğün Karay’ın entelektüel ve edebi gelişimi üzerindeki etkisi irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: sürgün edebiyatı, Refik Halid Karay, içsel sürgünlük, mekân, 
zaman

* Bu makale 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karşılaş-
tırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı’nda Dr. Süha Oğuzertem danışmanlığında ha-
zırladığım Sürgünlük Edebiyatı Bağlamında Refik Halid Karay’ın Yapıtları başlıklı Yüksek 
Lisans tezimden hareketle yazılmıştır
** Munzur Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi. 
demetkarabulut62@hotmail.com
Makalenin gönderim tarihi: 24/11/2017. Makalenin kabul tarihi: 05/01/2018.



47

Yerinden Edilmenin Söylemsel Şiddete Dönüşümü:  
Refik Halid Karay ve Sürgünlük Deneyimi

monograf 2018/9

From Displacement to Discursive 
Violence: Refik Halid Karay and The Exile 

Experience

Abstract
In its most common and literal manifestations, exile is enforced as a means of 
punishment or banishment of people who do not conform with the social and 
moral codes of the society, who are politically dissident and who do not embrace 
religious doctrines and criticize religious institutions. Yet in our world, it would 
be a narrow definition to consider this particular kind of experience exclusive 
to the notion of exile which necessitates to adopt a broader perspective. Disp-
lacements mostly triggered by the struggle to survive, political oppression or 
economic concerns and sometimes self estrangement from the society witho-
ut displacement which leads to civil exile are inherent to the concept of exile. 
By embracing different forms of displacement, this study examines Refik Halid 
Karay’s novel Sürgün. After analyzing the novel in terms of time, space and lan-
guage, the approach of the writer who experienced two exiles, one in Anatolia 
and the other in Lebanon towards the different aspects of exile is questioned by 
engaging the discussion with the effect of exile on the intellectual and literary 
development of the writer.

Key Words: exile literature, Refik Halid Karay, civil exile, place, time

Joseph Brodsky 1987’de Viyana’da yaptığı bir konuşmasında 
topraklarından kaçmak zorunda kalan, denizleri aşmaya çalışırken 
ölen, açlıkla ve ırkçılıkla mücadele eden insanların günlük hayatı-
mızın kanıksadığımız bir parçası haline gelmelerinin sürgün edilmiş 
yazarların çektiği zorluklar hakkında yazmayı zorlaştıran bir durum 
olduğunu belirtir. Bu zorluğu ve günümüzde yerinden edilmelerin 
yarattığı güç koşulları yadsımadan belirtmek gerekir ki yerinden 
edilmelerde ortak payda dışarıda oluştan dolayı karşılaşılan güçlük-
ler ve iktidarın belirlediği tanımlamalardan kopamayarak varoluşu 
tanımlama eğiliminde olmaktır. Resmi söylemler ve tanımlamalar, 
ötekileştirilmiş kişi veya toplulukların sürgünlük sürecinde yeniden 
kimliklendirildikleri ve sürekli bir oluşum içerisinde oldukları bir 
düzlem yaratır. Bu düzlemde meydana gelen duygulanımsal dene-
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yimlerin açığa vurulduğu edebiyatsa sürgünlüğün kazandırdığı fark-
lı duyarlılıklar ve boyutlar yardımıyla olayı bir de maruz kalanın, acı 
çekenin açısından dinlememize imkân tanır. Travmatik bir sürecin 
içinden geçerken kimi zaman çekicileştirilen ve nesne konumuna 
itilerek aynılaştırılmaya çalışılan kişilerin deneyimlerinin metinler 
aracılığıyla aktarılması, bu travmadan beri durmadan başkalaşma-
ların ortaya koyulmasına ve anlam ilişkilerinin metne nasıl nüfuz 
ettiğinin görülmesine fırsat verir. 

Tarihsel gerçeklerden çok kurgularla ve ezberlerle dolu anlatı-
ların yoğunluğu nedeniyle sürgünlüklerin Türkiye edebiyatındaki 
etkilerinin akademik gündemimizde pek fazla yer edinemediğini id-
dia etmek yanlış olmaz. Tarihsel söylemlerin kayboluşu, yazarları ve 
eserlerini belirleyen bağlamın kavranmasını da sorunlu hale getirir. 
Hâlbuki Türkiye’nin çalkantılı siyasi süreci birçok sürgün örneğiyle 
karşılaşacağımız bir ortam oluşturmuş ve sürgün sırasında yazılan ya 
da sürgünlük deneyimlerinden beslenen eserler doğurmuştur. Refik 
Halid Karay (1888-1965) da sürgünlük deneyimlerine anlatılarında 
farklı biçimlerde yer vermesi nedeniyle bu bağlamdan incelenebile-
cek yazarlar arasındadır. Her ne kadar küresel yurttaşlık düşüncesi-
nin yükseldiği bir dönemde yazmış olmasa da, sürgünlüğün farklı 
mekânları ve kişileri bir araya getirişini ortaya koyan eserler kaleme 
almıştır. Refik Halid’in kişisel sürgünlük deneyimi ve eserlerinde 
sürgünlük anlatılarına yer verişi ve bu pratiklerin küresel düzeyde 
etkiler yaratan teknolojik gelişmelerin, kapitalist hareketliliklerin, 
savaşların yaşandığı, imparatorluktan modern ulus-devlete geçildiği 
ve Türkiye’nin modernleşme sürecinin başladığı, dolayısıyla mekân 
anlayışının değişime uğradığı döneme denk gelmesi yazarın sürgün-
lüğünün incelenmesini daha anlamlı kılar. Bu nedenle, bu yazının 
muhatabı Osmanlı’nın çalkantılı son dönemlerine denk gelen bir za-
manda yazmış olan ve iki kez sürgün edilmiş Refik Halid Karay’dır. 
Yazarın Sürgün adlı eserinde sürgünlüğün anlatıdaki izlerini sürmek 
ve sürgün edilmenin yazarın edebi gelişimi üzerindeki etkisini ince-
lemek yazının öncelikli amacıyken, eserde farklı sürgünlük biçimle-
rine yer verilmesiyle sürgün kavramının dönüşümünün erken izle-
rini görmenin mümkün olup olmadığı da tartışılmak istenmektedir. 
Yazının temeli ise, aktarılan tanımlamaların odak noktasında yatan 
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zaman, mekân ve dil konuları üzerine kurulacaktır. Sürgünlük yal-
nızca coğrafi yerinden edilme olarak ele alınmayacak, sürgünlüğün 
duygusal, politik, entelektüel sebepleri ve bunların yarattığı edebi 
sonuçlara da odaklanılacaktır.

Sürgün Kavramının Kapsamı
Sürgün edilme kişinin yabancı olduğu bir yerde yaşamak üzere 

ülkesinden zorla uzaklaştırılması ve yeni yerinde orayla bağ kurma-
sını sağlayacak bir temel bulmaya çalışmak olarak tanımlanır (Burr, 
2014, s.ix). Fakat sürgünlük tanımlamaları farklı kültürlerde değişik 
noktaları ön plana çıkarır. Örneğin Mario Sznajder ve Luis Roni-
ger (2009), sürgünlüğün farklı dillerdeki tanımlamalarını göstererek 
sürgünlük anlayışında var olan algı farklılıklarına vurgu yaparlar:

“Sürgünlük” kavramı İtalyancada bir bireyi evinden uzağa gönderen, 
yasal ya da keyfi olarak iktidar tarafından çoğunlukla politik sebepler-
le kararlaştırılan zorunlu bir önlem olarak açıklanır. Fransızcada ise 
bir insanın ana yurdundan geri dönüşü yasaklanmış bir şekilde kovul-
ması; aynı zamanda sınırdışı edilme, vatandaşlıktan çıkarılma, kovul-
ma, nakil edilme ve dışlanma olarak yer edinmiştir. İspanyolcada ise 
“sürgünlük” kavramı politik bir nedenle bir insanın yaşadığı yerden 
uzaklaştırılması, vatandaşlıktan çıkarılması anlamına gelen destierro 
terimi ile ele alınmıştır ( s.14).

İtalyan sözlüğündeki sürgünlük tanımında, sürgünlüğün bireysel 
özgürlükleri kısıtladığına ve yasal ya da yasal olmayan durumlardan 
doğabileceği ihtimaline vurgu yapıldığı görülürken Fransız sözlükleri 
sürgünlüğün fiziksel yasaklanma boyutuna manevi boyutunu da ek-
leyerek politik sürgünün etki alanını genişletirler. İspanyol sözlüğü 
ise destierro kavramına yapmış olduğu vurgu ile “sürgün” kavramının 
merkezine toprak ve vatanı yerleştirir. İngilizce sözlükte ise sürgünlük 
politik sebeplerden ötürü ceza olarak başka bir ülkede yaşamaya zor-
lanmak ya da kendi tercihi sonucu başka bir ülkede yaşamak olarak 
tanımlanır1. Sevan Nişanyan’ın hazırladığı Sözlerin Soyağacı: Çağdaş 
Türkçenin Etimolojik Sözlüğü’nde ise sürgünlük siyasi nedenle birini 

1 Oxford English Learner’s Dictionary
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başka bir yere gönderme, nefy olarak tanımlanmıştır (Nişanyan, 2012, 
s.448). Bu tanımlamada da İspanyolca tanımında olduğu gibi yaşa-
nılan yerden uzaklaştırılmanın ön plana çıkarıldığı görülür. Sözlük 
tanımlamalarında çoğunlukla mekânsal uzaklaşma, kopuşla özdeş-
leştirilen sürgün edilme yazılı tarihin başlangıcından itibaren karşı-
laştığımız, hatta hayvanların dahi başvurduğu bir dışlama yöntemidir 
(Tabori, 1972, s.39). Sadece insan icadı olmayan, güçlünün güçsüz, 
aşağı ya da farklı gördüğünden kurtulma arzusunun neden olduğu 
sürgün edilme hakkında yazılanlara bakarak sürgünlük deneyiminin 
cezbedici fakat anlaşılması güç yanına dair fikir edinilebilir. 

Tarihte yazılı olarak kayda geçen ilk sürgünlük deneyimi firavun 
tarafından sürgüne gönderilip, sürgünde geçen bir ömrün ardından 
firavundan af dilemesi sonucu ülkesine geri dönen Mısırlı Sinuhe’nin 
anlatısıdır (Tabori, 1972, s.43). Sürgünlük deneyimi Sinuhe’ye o ka-
dar acı gelmiştir ki, bu deneyim gittiği ülkede kendine yeni bir hayat 
kurmuş olsa da onurundan vaz geçmeyi göze alıp geri dönme isteği-
ni baskın çıkarır. Antik Yunan’a bakıldığında “koruyucu bir kurum” 
olarak işlev görmüş olan “Ostrasizm2” sürgün edilmenin toplumsal 
düzeni sağlamak ve sürdürmek için kullanıldığını gösterir (Tabori, 
1972, s.44). Roma döneminde ise başlarda sürgün bir cezalandırma 
biçimi olarak değil, verilen cezadan kurtulmak için uzaklaşmak ola-
rak görülür (Tabori, 1972, s.61). Önceleri sürgün yerine “temel gerek-
sinimlerden yoksun bırakma”, “sivil hayattan dışlanma” gibi anlam-
lara gelen interdictio cezası uygulanmışsa da Augustus döneminde 
yeni bir men etme şekli olan deportatio başlamış ve kişiler genellik-
le yaşam koşulları zor olan adalara sürgüne gönderilmiştir (Tabori, 
1972, s.62). Roma dönemindeki sürgün örneklerinden en bilindiği 
ise sürgün edilme sebebi net olarak bilinmeyen, Karadeniz’de Tomi 
olarak bilinen bir yere sürgüne gönderilen Publius Ovidius Naso’dur. 
Ortaçağdan yirminci yüzyılın ortalarına kadar ise Hristiyanlık gibi 
yeni dini inanışların sebep olduğu, kilisenin ya da papanın otorite-
sine karşı çıkmaktan ve yeni bilimsel ve sosyal düşünceler ortaya at-
maktan kaynaklanan politik ve ideolojik sürgünler yaşanmıştır. 

2 Antik Yunan’da oy çokluğuyla bir vatandaşın geçici olarak bir mekândan uzaklaştırıl-
ması (OED).
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Kişinin ana yurdundan uzaklaştırılması olmanın yanı sıra sür-
gün edilmenin kültürel ve psikolojik bir kopma olduğu düşüncesi 
(Zeng, 2010, s.1) sürgünlük deneyimlerine ve bu deneyimlerden 
beslenmiş edebi söylemlere daha geniş bir bağlamdan bakabilmeyi 
mümkün kılar. Kültürel, dilsel ve sosyal aidiyetler kurarak yaşadı-
ğı toplumla bağ geliştiren bireyin yerinden edilmesi yalnızca cezai 
bir işlem olmanın ötesindedir. Melton’ın da belirttiği gibi, sürgün 
edilme sadece yaşanılan yerden uzaklaşmak değil aile, arkadaşlar, 
sosyal konum ve dil gibi bireyin kimliğini oluşturmada etken olan 
ve o yerle özdeşleşen kültürel sermayeden de kopmak anlamına ge-
lir (Melton, 1998, s.xix). Bu bağlamdan bakıldığında sürgün edilme 
yerinden edilmenin ötesine geçerek bireyin benliğine yapılan bir 
müdahaleye dönüşür ve hegemonya mücadelelerinin bireyler üze-
rinden yürütülüşünü gösterir.

Bu tür hegemonya mücadelelerinin günümüzde farklı bir şekil 
aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Sürgün cezasına başvurul-
masa da sürgünlük durumlarının tamamen sonlandığını söylemek 
mümkün değildir. Küresel düzeyde sonuçlar yaratan olaylar (em-
peryalizm, sömürgecilik, sömürgecilik sonrası krizler, diktatörlük-
ler, soykırımlar, yoksulluk, açlık...) büyük halk kitlelerini etkileyen 
savaşlar, ekonomik kaygılar gibi nedenler sürgünlük kavramının 
genişletilmesini gerektirmiş ve farklı yerinden edilmeleri tanımlaya-
cak “göçmenlik”, “mültecilik” ve “gönüllü sürgünlük” gibi kavramlar 
doğmuştur. Bunlarla bağlantılı olarak “diaspora”, “göçebelik”, “koz-
mopolitanizm”, “ulusötesicilik”, “vatansızlık” gibi tanımlamalar da 
ortaya çıkmıştır. Edward Said’in de öne sürdüğü gibi, kodları mo-
dern batılı paradigma tarafından oluşturulmuş, siyaseti, ekonomisi, 
kültürü yine aynı paradigmalarca belirlenmiş günümüz dünyasında 
sürgünlüğe ortodoks bir anlayışla yaklaşmak kısıtlayıcı bir tutum-
dur. Buna karşılık sözlük tanımı dışına çıkarak sürgün edilmenin 
arkasındaki sebeplere odaklanan yaklaşımlar yerinden edilmelerin 
farklı boyutlarını ortaya çıkarır. 

Kavrama daha geniş bir perspektiften bakmak farklı değerlen-
dirmelere ve değerlere dikkat çeker. Sözgelimi Kış Ruhu adlı çalış-
masında Edward Said sürgünlüğü insanlar tarafından insanlar için 
üretilmiş tarihsel bir olgu olarak ele alır (Said, 2016, s.35). “Reflec-
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tions on Exile” başlıklı makalesinde ise sürgünlüğün bir manzara 
gibi, oldukça göreli ve bağlamsal bir kavram olduğunu; duygusal, 
politik, entelektüel, estetik ve “katlanılamaz” olanın sert bir biçimde 
tahliye edilişi olabileceğini öne sürer (Said, 2000, s.163). Exile Cul-
tures, Misplaced Identitites kitabının editörleri Paul Allatson ve Jo 
McCormack’e göre sürgünlük devlet ya da rejim tarafından ön pla-
na çıkmış insanların ve grupların yönetimi değiştirme çalışmalarını 
engellemek amacıyla fiziksel ve coğrafi olarak yurtlarından uzaklaş-
tırılmasıdır (Allatson ve McCormack, 2008, s.10). Paul Tabori ise 
sürgünün ülkesinden ayrılmak zorunda olan kişi olduğunu belirtip 
bunun zorla ya da kişinin tercihi doğrultusunda gerçekleşip gerçek-
leşmemesinin bir önemi olmadığını ifade eder (Tabori, 1972, s.37). 
Amy Kaminsky açısındansa sürgünlük göçebeliğe, sınırları geçmeye 
yönelik bir değişim ve hareket süreci olduğundan, yalnızca ülke sı-
nırları dışına atılmak değildir (Kaminsky, 1999, s.xvi). Creativity in 
Exile’ın editörlüğünü yapan Michael Hanne, uluslararası ve ulusal 
çatışmalardan, baskılardan, dini ve etnik zulümlerden kaçarak ülke-
sinden ayrılmak zorunda kalan insanların sayısının hızlı bir şekilde 
arttığını ve bu insanların giderek “sürgün” kavramı kapsamından 
çıkmakta olduğunu ve “mülteci”, “yerinden edilmiş insan” ve “koru-
ma bekleyen insan” olarak anılmaya başladıklarını belirtir (Hanne, 
2004, s.4). The Dispossessed: An Anatomy of Exile’ın editörü Peter 
Isaac Rose ise göçmen ve sürgün arasındaki farklılıklar açık gibi gö-
rünse de, göç etme kararının arkasında zorlayıcı politik ve ekonomik 
nedenler olabileceğinin ve bu durumun sürgün ve göçmen arasında 
net bir çizgi çizmeyi zorlaştırdığının altını çizer (Rose, 2005, s.7). 

Ataerkinin otoritesini daha güçlü tesis etme çabası içinde oldu-
ğu, iktidarların dilinden farklılaştırıcı söylemlerin döküldüğü, beden 
politikaları açısından başka varoluşları kabul etmeyen düşüncenin 
güçlendiği, cinsiyet farklılıklarının “fıtrat” düşüncesinde temellendi-
ği ortamlarda sürgünlüğü kesin bir biçimde tanımlamayı zorlaştıran 
ve aidiyet ve yabancılaşma duygusunun yarattığı olgulardan biri ise 
“içsel sürgünlük”tür. Metaforik sürgünlük olarak da kabul edilebi-
lecek bu durum bireyin yaşadığı toplumdan kendini soyutlaması ve 
yabancılaşması olarak ortaya çıkar. Kişinin yaşadığı fiziksel çevreden 
uzaklaşmış olmaması ile diğer sürgünlük biçimlerinden ayrılmakta 
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ve sürgünlüğün içsel boyutunu anlatmaktadır. Fakat içsel sürgünlük 
de kişinin tercihi sonucu oluşan ya da yaşadığı yerin yönetim politi-
kası sonucu gerçekleşen bir durum olabilir. Örneğin Hamid Naficy 
içsel sürgünlüğü “üretim ve iletişim araçlarından yoksunluk, kamu 
alanından dışlanma” olarak tanımlar (aktaran Allatson ve McCor-
mack, 2008, s.11). Naficy’nin bu tanımı Allatson ve McCormack’e 
göre devletin bireylerin ya da toplulukların aleyhine fark gözeterek 
yurtlarında sürgün durumuna düşmelerini sağlayarak devletin fa-
aliyetlerine karşı çıkma potansiyellerini kısıtlama çabasını belirtir 
(Allatson ve McCormack, 2008, s.11). 

Sürgün edilmeyi olumsuzlayan bu bakış açılarından ayrılan 
yaklaşım ise Emmanuel Levinas’ın sürgün deneyimine bakışıdır. 
Sürgüne karşı olumsuz bir tavır benimseyen yaklaşımları sorgulayan 
Levinas sürgünün gittiği topluma katkıda bulunup bulunmadığın-
dan ve sürgünün kazandırdığı bilgeliğin bir zenginlik olarak görül-
mesi gerektiğinden yola çıkar. Sürgünlüğü başkalarıyla karşılaşma ve 
ayrışmak yerine bir araya gelmek için bir bağ olarak yorumlar (ak-
taran Doukhan, 2012, s.2). Benzer bir şekilde Kristeva da dil bağla-
mından ele alarak, sürgünlüğe pozitif anlam yükler. Kristeva’ya göre 
entelektüeller ve özellikle de kadınlar için dikkate alınmaya değer 
tek dil sürgünün dilidir. Bir insanın kamuoyunun / sağduyunun ça-
muruna saplanmaktan kurtulması yaşadığı ülkeye, dile, kimliğe ve 
cinsiyete yabancılaşmadan mümkün değildir ve bunun için bir nevi 
sürgünlük yaşaması ya da rahatlık alanından uzaklaşması gerekir 
(aktaran Smith, 1996, s.5). Sürgün edilmeyi olumlayan bir diğer yak-
laşım ise Hardt ve Negri’nin sürgün edilen kişileri yereli çevreleyen 
duvarları parçalamayı başaranlar ve yereli evrensele bağlayabilecek 
kişiler olarak ele almalarıdır. İkiliye göre mülteciler, diasporaya ait 
insanlar ve göçmenler kozmopolit toplumun ruhunu yansıtan un-
surlardır (Hardt ve Negri, 2003, s.368). Hardt ve Negri’nin biyo-po-
litik dolaşım, bedensel çıkış eylemi olarak adlandırdıkları yerellikten 
çıkış (exodus) çoğula karışarak sınırları ihlal etme ve egemenlikten 
kaçış durumudur (Hardt ve Negri, 2003, s.367-68). 

Yereli evrensele bağlamakta en etkili yöntemlerden olan ede-
biyatın ise sürgünlükle her zaman besleyici bir ilişkisi olmuştur. 
Ovid, Seneca, Dante, Petrarch, Victor Hugo, Oscar Wilde, James 
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Joyce, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, Bertolt Brecht, Thomas 
Mann, Milan Kundera, Namık Kemal, Nazım Hikmet... Daha bir-
çok ismin eklenebileceği bu listedeki isimler politik nedenlerden, 
toplumların ahlak normlarına uymamaktan sürgün edilmiş ya da 
savaşın oluşturduğu tehdit karşısında kaçmak zorunda kalmıştır. 
Sürgün edilme durumu yazarların ve düşünürlerin çalışmaların-
da etkili olduğu için de bu durumun yaratıcılık üzerinde nasıl bir 
etkiye sahip olduğu araştırılmıştır. Bu bağlamda, sürgün edebiyatı 
tartışmalarında öne sürülen savlardan biri, sürgün edilen yazarların 
bu durumdan iki açıdan etkilenebileceği üzerinedir: biri, nostaljiye 
bağlı kalarak, yurtlarına duyulan özlemin, vatan hasretinin baskın-
lığı ile eserlerinde geçmiş yaşantılarını ve ona duydukları özlemi ön 
plana çıkarmak, diğeri ise sürgün edilen yazarın yaşamış olduğu yer-
deki baskılardan kurtulmanın verdiği özgürlük ile yaratıcı yönünün 
gelişmesidir. Sophia McClennen ise sürgün edilen yazarların hem 
nostaljiye bağlı kaldıklarını, hem de yaratıcılıklarını geliştirdiklerini 
kanıtlayan örnekler olduğunu ve yazarların sürgünle beraber baş-
layan çelişkili duygularını keşfettikçe çalışmalarındaki karşıt mef-
humların diyalektik bir görünüme büründüğünü belirtmektedir 
(McClennen, 2004, s.25). Bu anlamda sürgünlük geçmişi ve şimdiyi 
yeniden değerlendirme, ezberlenmiş ya da öğretilmiş anlamları ters 
yüz etme ve insanlara yön vermek için yerleştirilen yön tabelalarını 
sorgulamaya gitme eğilimi yaratır. Edebiyat sürgünlüğün yarattığı 
yaranın merhemi olarak yazara el uzatır. 

Sürgünlük Deneyimi Aktarımı
Refik Halid’in ilki 1913’te Sinop’a gönderilmesiyle başlayıp 

1918’de Bilecik’te biten, ikincisi ise 1922’de Lübnan’a kaçmasıyla baş-
layan ve 1938’de sonlanan iki sürgünlük deneyimi vardır. Akşam, 
Kalem, Şehrâh, Peyam Sabah, Aydede gibi gazetelerde yazdığı yazı-
lar sürgün edilmesinde belirleyici unsur olmuştur. Refik Halid’in 
ilk sürgünlüğü fiilen politika yapmamış olup, Hürriyet ve İtilâf 
Fırkası’na üye olmasa da “Kirpi” takma adıyla Akşam ve Kalem gaze-
telerinde hükümeti ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni eleştiren ve ala-
ya alan yazıları nedeniyle meşrutiyetin ilanı sonrasında ortaya çıkan 
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iki siyasi cereyandan muhalefet tarafını tutması sonucu gerçekleşir. 
1913 yılında Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın vurulması ile İttihat 
ve Terakki Cemiyeti hükümet darbesiyle iktidara gelmiş ve bunun 
ardından Cemal Paşa bir liste hazırlayarak tevkiflere başlamıştır. Re-
fik Halid Karay da bu listede yer alır ve 1913 yılında yakalanarak 800 
kişi ile birlikte Sinop’a sürgün edilir.

İkinci sürgünlüğü ise Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 
TBMM’de yapılan görüşmeler sonucu monarşi yanlısı olan ve düş-
manla işbirliği yapmakla suçlanan siyasetçiler, kabine üyeleri ve 
yazarların sürgün edilmesine karar verilmesi sonucu olur (Mazı-
cı, 2000, s. 85). 1923’te Lozan’da imzalanan barış antlaşmasında 
150 kişi istisna olmak üzere genel bir af çıkarılması kabul edilmiş, 
“hain” olarak nitelenip sürgün edilenler ise daha sonra yüz ellilik-
ler olarak anılmıştır (Karaer, 1998, s.90). TBMM’de yüz elliliklerin 
saptanmasına yönelik görüşmelerin ardından hain olarak nitelenen 
kişiler çeşitli başlıklar altında sınıflandırılmış, Refik Halid’in ismi de 
bu başlıklardan “Ülkenin en buhranlı döneminde düşmanla işbirli-
ği yaparak ülkenin utkusunu, başarısını engellemeye çalışan bir ta-
kım deni (alçak kişilikli) matbuat adamları” başlığı altında “Aydede” 
Gazetesi Sahibi ve Posta Telgraf eski Müdür-ü Umumisi” olarak yer 
almıştır (Mazıcı, 2000, s.86). Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey’in isteği 
üzerine Kuvay’i Milliyecilerin telgraflarının çekilmesini engellediği 
iddiası ve Atatürk’ü ve Anadolu’dan seçilen milletvekillerini eleş-
tirmesi nedeniyle sürgün listesine eklenmiştir. Ancak bu listede yer 
alanların çoğu Kasım 1922’de İngiliz General Harrington’ın yardı-
mıyla ülkeden kaçmayı başarmıştır ve Refik Halid de Dahiliye Nazırı 
ve Peyam Sabah gazetesi yazarlarından Ali Kemal Bey’in kaçırılıp 
öldürülmesinin ardından Fransız emniyet müdürünün yardımıyla 
ülkeyi terk etmiştir (Ebcioğlu, 1943, s.57). Monarşi yanlısı muha-
lifler ülkeyi terk etmiş olsalar da ülke içinde onların akıbetlerine 
yönelik öneriler son bulmamıştır. İleri gazetesi yazarlarından Celal 
Nuri 150’liklere yönelik beş maddelik resmi olmayan önerisinde bu 
kişilerle görüşmek ve birlikte durmanın; bu kişilerle kazançlı olsa 
dahi alış veriş yapmanın; genç kızların bu kişilerle evlenmesinin; bu 
kişilere ev kiralamanın ve yardım etmenin yasak olduğunu yazmış 
ve Türk ulusunun Türk hainlerine nefes alma fırsatı vermeyeceğini 



56

Demet Karabulut

monograf 2018/9

eklemiştir (Mazıcı, 2000, s.89). Bununla da yetinilmeyip, TBMM’de 
150’liklerin yurttaşlıktan çıkarılmasına ve mülk edinmelerini engel-
lemeye dair tasarılar kabul edilmiştir (Karaer, 1998, s.91). Gazeteler-
de bu tasarıya yönelik bir eleştiriye rastlamadığını belirten Nurşen 
Mazıcı bunun sebebini ise süresi iki yıllığına yeniden uzatılmış olan 
Takrir-i Sükûn Kanunu’nun basın özgürlüğünü iyice kısıtlamış ol-
ması nedeniyle gazetecilerin karşı çıkmaya cesaret edememiş olma-
sı ve halkın sindirilmiş olması olarak yorumlar ve öbür taraftan bu 
değişiklikten memnuniyet duyan bir kesimin de olabileceğini ekler 
(Mazıcı, 2000, s.92). 

Refik Halid’in sürgünlük deneyimleri ise farklı yerinden edil-
meleri örneklemeleriyle tek bir birey üzerinden kavramın kapsadığı 
farklı açılımların görülmesini sağlayacak cinstendir. Karay 1913’te 
yaşadığı yerden ayrılıp başka bir yerde yaşamaya zorlanmasıyla sür-
günlüğün klasik tanımını örnekler. Bu süre sürgün edildiği yerde 
kalma zorunluluğunun kaldırılmasıyla (fakat İstanbul’a dönmesi 
hala yasaktır) kendi ülkesinde bir göçmen statüsüne geçer. İkinci 
sürgünlük deneyiminde ise resmi olarak sürgün edilme kararı çık-
madan kaçmış olmasıyla Karay’ın öncelikle mülteci sıfatı edindiği 
ancak bunun ardından resmen 150’likler listesine alınmasıyla tekrar 
sürgün durumuna düştüğü görülür. Henüz sürgün edilmenin kapsa-
mının bu denli değişmediği bir dönemde dahi aslında şimdi tartışı-
lan durumların yaşandığı görülür. 

Karay birinci ve ikinci sürgünlükleri sırasında birçok eser yaz-
mışsa da bunlar arasından sürgünlüğün açık bir biçimde anlatının 
merkezinde olduğu eseri Sürgün’dür. Yazılış tarihi net olarak belli 
olmamakla beraber romanın sürgünlük yıllarında yazılmaya başlan-
dığını bilmekteyiz. Bir kısmı Halep’te 1928 yılında çıkmaya başlayan 
Vahdet isimli gazetede, bir kısmı “Bir Düşkün” başlığı altında, bir 
kısmı da “Sürgün Romanından İktibaslar” başlığı ile İskenderun’da 
basılan Doğruyol gazetesinde yayımlanmıştır (Ebcioğlu, 1943, s. 88). 

Sürgün, emekli yüz başı Hilmi Efendi’nin bilmediği bir yere 
gelmesi ve Beyrut kentine ulaşmasıyla başlar. Neden sürgüne gön-
derildiği anlatıcı tarafından net olarak belirtilmeyen Hilmi Efendi, 
karısını ve kızını İstanbul’da bırakarak Beyrut’a gitmek zorunda 
kalmıştır. Kimseyi tanımadığı, cebindeki az parasıyla gidebileceği 
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bir adresin olmadığı ve dilini bilmediği bir yerde yaşamak zorun-
da kalmak Hilmi Efendi için ölümden beter bir durumdur. Nitekim 
roman, Hilmi Efendi’nin sürgünde yaşamaktansa ölmeyi yeğledi-
ği vurgulanarak başlamıştır: “Ege Denizi’nde mevsim fırtınalarını 
yerken Hilmi Efendi, bir aralık ümide kapıldı. ‘Galiba batacağız’, 
diyordu, ‘kurtulacağım’” (Karay, 2009, s. 7). Sürgünlük psikolojisi-
ni çarpıcı bir biçimde anlatarak başlayan roman, Hilmi Efendi’nin 
düşmekten korktuğu hallere birer birer düştüğünü göstererek ilerler 
ve başlangıçta dile getirilen isteği işaret edercesine Hilmi Efendi’nin 
hazin sonu ile biter. Bu süreçte Hilmi Efendi bir sürgünün tecrübe 
edeceği tüm olumsuzlukları yaşar ve korktuğu gibi bir sürgün olarak 
hayatı sonlanır. 

Sürgünlüğün ilk zamanlarında Hilmi Efendi çaresiz bir durum-
da günü kurtarmaktadır. İstanbul’dan tanıdığı bir başka sürgün olan 
Çopur Apti ile tesadüfen karşılaşması onun için umut perdesini ara-
lar. Çopur Apti aracılığıyla, kaldığı otelden çıkarak diğer sürgünlerin 
yanına, daha ucuz bir yere gider ve çalışmaya başlar. Her şeyin yo-
luna girmeye başladığını düşünmeye başladığı zamanlarda beraber 
yaşadığı diğer insanlarla fikir ayrılıkları yüzünden tartışır ve kaldığı 
yerden ayrılmak zorunda kalır. Ümitsizliğe kapılmışken Ermeni bir 
inşaat ustası olan Boğos Ağa’dan yardım görür ve inşaatta bekçilik 
yapmaya başlar. Tifoya yakalanmasının ardından işini bırakmak zo-
runda kaldıysa da bunun ardından Şehzade Keramettin ile tanışması 
hayatının seyrini değiştirir. Şehzadenin evine taşınır, rahat ve bolluk 
içinde, saygı duyulan biri olarak yaşamaya başlar. Evin genç kalfala-
rından Suzidil’e ise şehvet mi şefkat mi olduğunu anlayamadığı duy-
gular besler. Şehzadenin parasını tüketip Mısır’a kaçması üzerine 
Hilmi Efendi Şam’a yerleşmeye karar verir. İnsanlara olan güvenini 
iyice yitirmeye başlayan Hilmi Efendi, Şam’da Türkiye’den Halep’teki 
çiftliğinin satış işlemlerini yapmak üzere gelen İrfan Bey’le tanışır. 
İrfan Bey, Hilmi Efendi için yeni bir umut kapısıdır. İrfan Bey iş-
lemleri halletmek üzere Halep’e gittiğinde artist olarak Halep’e gelen 
Hilmi Efendi’nin kızı Seher ile tanışır ve ona âşık olur. Ancak Seher 
çekmiş olduğu acıların intikamını başkalarından alırcasına duygu-
suz davranmaktadır ve sürekli değişen duygu, düşüncelere sahiptir. 
Seher’le tanışmasının ardından kötü alışkanlıklar edindiğini, para-
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sını da bu eğlencelerle bitireceğini anlayan İrfan, Seher’i bırakarak 
Türkiye’ye döner. İrfan’dan haber bekleyen Hilmi Efendi de bir he-
yetle Şam’a gider ve misafir olarak götürüldükleri pavyonda kızını 
sahnede görür. Kalbi bu acıya dayanamayan Hilmi Efendi kalp krizi 
geçirerek ölür. Melodramatik unsurlar içeren olay örgüsünün omur-
gasını oluşturan unsur sürgünlüktür. Romandaki karakterlerin bir-
çoğu farklı ama görünmez iplerle birbirine bağlı sebepler neticesinde 
sürgün edilmişlerdir ve bu, okurun apayrı sürgünlük deneyimlerine 
tanıklık etmesini sağlar. Sürgünün zaman, mekân ve dil ile girdiği 
mücadele ise alışılmış olandan uzakta olmanın getirdiklerinin altını 
çizer ve kimi zaman da anlatılamayanı, ifade edilemeyeni dile getirir. 

1. Sürgünün Zaman Algısı
Sürgün edilen yazarların eserlerinde öne çıkardıkları ya da ha-

yatlarına yön veren unsurlardan biri ülkelerinde ilerleyen ve zaman 
algılarını oluşturmuş olan kronotoptan koparılmaları olur. Sophia 
McClennen bu konuya Paul Tabori’nin Józef Wittlin’den yaptığı alın-
tıda şu şekilde değinir (2004):

Sürgünün zamanı ile ilgili yapılmış olan çalışmalar çelişen gözlemler 
ortaya çıkarmıştır. Örneğin, Paul Tabori, eserinde Jozef Wittlin’in şu 
cümlelerine yer vermiştir: “İspanyolcada sürgünü anlatan ve yur-
dundan uzaklaştırılmış, topraksız anlamına gelen destierro kelimesi 
bulunmaktadır.” Ben ise ait olduğu zamandan koparılan insan anla-
mına gelen destiempo kelimesini yaratma cesareti gösteriyorum. Yani 
ülkesinde ilerlemekte olan zamandan mahrum edilen kişi. Çünkü sür-
günün zamanı farklıdır. Başka bir deyişle, sürgün aynı anda iki farklı 
zamanda yaşar; geçmişte ve şimdide. (s.74)

Sürgün, ülkesinin topraklarından sürüldüğü gibi ülkesinin şim-
diki zamanından da sürülmektedir. Bu durumun sürgünü yaşadığı 
yerin şimdiki zamanına ayak uyduramamak ve nostaljik melankoli-
ye bağlı kalmasına neden olmak gibi zamansız bir durum içerisine 
soktuğu düşünülebilir. Zira sürgün, benliğini oluşturan tüm yaşan-
tılardan, gelişmelerden koparılmış ve hiçbir bağı bulunmayan bir 
yere ve zamana gönderilmiştir. Ülkesinden ayrıldığı andaki zamanın 
hayatına aksedişiyle geçmiş zamanda kalırken, sürgün edildiği yerde 
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ilerleyen fakat kültürel farklılığın yarattığı yabancılıkla ait hissede-
mediği şimdiki zaman arasında kalmıştır.

Zamanı geçmişe referansla sürdürmeye başlamadan önce Hilmi 
Efendi hiç tanımadığı, dilini bile anlamadığı, ortak bir geçmişi pay-
laşmadığı bir çevrede yaşama kaygısını şu şekilde ifade eder:

Nereye inecekti? Hangi dilden konuşacaktı? Neyle, nasıl yaşayacaktı? 
Keşke bu vapur, yıllarca dalgalar üstünde, sonu karaya varmaz bir yol-
culukla çalkansa, bütün deryaları aşsa, dünyanın her iskelesine uğrasa, 
hiçbir şehre indirmeden, yabancı yüzü göstermeden, geçim derdi çek-
tirmeden uskur ninnisi içinde, ölümüne kadar gök ile deniz arasında 
dönse, dolaşsaydı! Ayağını toprağa basmaktan ürküyordu; ilk adımda 
otel, han, kahve köşeleri bulmak ihtiyacı baş gösterecek, kalan beş on 
kuruşunu da oralarda tüketecekti (Karay, 2009, s.8).

Yeni ve zor bir hayata başlamanın kaygısı bu hayatla yüzleş-
mekten kaçınma hissini tetikler ve ilk adımı atmaktansa arafta oluş 
gibi biteviye bir tekrarın yeğlenmesine neden olur. Kaçınılmaz olan 
ile yüzleşmenin ardından ise zaman mefhumu ile ilgili karmaşa baş 
gösterir ve terk edilen mekânda ilerleyen zaman geçmiş referanslarla 
anımsanır. Geçmişin zaman algısını domine edişi Beyrut’ta geçirdiği 
ilk günde Hilmi Efendi’nin İstanbul’da yaşadığı semte, gittiği berbere 
ve ailesiyle geçirdiği zamana odaklanmasıyla görülür.

Şubat içinde Beyrut’ta yaz çoktan başlamış gibiydi. Yaklaşan sandalla-
rın tenteleri Hilmi Efendi’ye, Hıdırellezde, Kâğıthane’ye giderken gü-
neşliklerini takan İstanbul kayıklarını hatırlattı. Hava zaten bir bahar 
sevinci ile coşkundu; insana taze çayır kokusu aratıyor, fulya ve zerrin 
demetlerini özletiyordu. Geçen sene, böyle bir günde karısı ve kızı ile 
Unkapanı’ndan neşeli neşeli Sütlüce’ye geçtiklerini, kayıkta peynirli 
pide yediklerini düşünerek bir yıl sonraki şu ayrılığa akıl erdiremedi; 
İstanbul’dan başka bir yerde olduğuna inanamıyor gibi etrafına dikkat-
le baktı (Karay, 2009, s.9).

Sürgünlüğün başlarında geçmiş anımsanarak varoluş anlam-
landırılmaya, belki de temellendirilmeye çalışılır. Hilmi Efendi’nin 
içindeyken inceliklerinin farkına varmadığı mekânları, beraberken 
kanıksadığı insanları hatırlaması kaybedilenin değerinin farkına va-
rılması olarak da görülebilir. Bu anılar Hilmi Efendi’ye biricikliğini 
de hatırlatan unsurlardır. Zira sürgünlüğün yaratmış olduğu sistem 
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kişileri tektipleştirmektedir. Yalnızca etrafındaki manzaraları, insan-
ları değil, kendini de kendine yabancı bulan, hatta çehresinin bile 
değiştiğine inanan Hilmi Efendi, aynaya bakınca karşısında bilmedi-
ği birini görecekmiş gibi başka bir yüz taşıdığına inanmıştır ve düşü-
nürken bir yabancıya sır veriyormuş gibi hissetmiştir (Karay, 2009, 
s.14). Bu durum Hilmi Efendi’nin sıkıştığı düzenin onun biricikli-
ğini yitirmesine yol açtığı gibi kendine de yabancılaştırdığını göste-
rir. Özellikle sürgünlüğün ilk zamanlarında nostaljiye olan bağlılığa 
kendi benliğine yabancılaşmanın acı bir sonucu olarak bakılabilir. 
Çünkü artık hiçbir zaman o yerlerde ve o zamanlardaki benliğine 
sahip olamayacak, artık Hilmi Efendi olarak değil, bir sürgün olarak 
yaşadığı toplumda yer almaya çalışacaktır. 

Edward Said, sürgünlerin köklerinden, topraklarından ve geç-
mişlerinden koparıldıklarını, artık ordularının, şehirlerinin olmadı-
ğını, ancak çoğunlukla bunların arayışı içinde olduklarını belirtmiş 
ve bu nedenle sürgünün, kopuk yaşamını yeniden kurma ihtiyacı 
içinde olduğunu, bunu da var olan güçlü bir ideolojiye bağlanarak ya 
da kendisini orada yaşayan insanların bir parçası görerek yapmaya 
çalıştıklarını belirtmiştir. Ancak, sürgünün parçalanmış hikâyesinin, 
geçmişinin bu çabayla yeni bir hayal kırıklığına yol açacağını da ek-
lemiştir. Hilmi Efendi de parçalanmış, yalnız kalmış benliğini daha 
önce sürülen “menfi”lere yanaşarak tamir etmeye çalışmaktadır. Ço-
pur Apti, Şair Kenan, Nuri Hoca ve Daim Bey gibi farklı kişilikte 
ve inanışta olan insanlar Hilmi Efendi’nin ait olmaya çalıştığı gru-
bun üyeleridir. Bu grup Hilmi Efendi’ye hem memleketini hatırlatır, 
kendi dilini konuşmasını sağlar hem de yalnızlık hissini yenmesine 
fırsat verir. Lakin parçalanmış olan benliği tamir etme çabası yeni 
bir hayal kırıklığı ile sonuçlanır ve fikir ayrılıkları nedeniyle Hilmi 
Efendi tekrar “dışarıda kalan” olur ve kendisi gibi sürgün olan arka-
daşları tarafından da dışlanır.

Aynı etnik kökeni paylaştığı insanların yüzüstü bırakmasının 
ardından “öteki” olarak görmüş olduğu ve öyle görmeye devam ettiği 
Ermeni halkıyla yakınlık kurar ve onların yardımını görür. Ancak 
Ermenilerle beraber olmak Hilmi Efendi için keder verici bir akıbet-
tir çünkü bir Türk olarak Hilmi Efendi Anadolu’dayken şımarık bir 
vaziyet içerisinde olduğunu düşündüğü Ermenilerden farklı hisset-
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mektedir (Karay, 2009, s.63). Bizzat “öteki” konumuna itilmiş olan 
Hilmi Efendi’nin ötekileştirilmiş ve dışlanmış olan başka bir grupla 
kurduğu yakınlığın kendi geçmişiyle hesaplaşma yaratmasa da ken-
di hiçliğine dair bir aydınlanma yaratmış olduğu düşünülebilir. Tifo 
geçirmesinin ardından Boğos Ağa’nın yanında çalışamayacak duru-
ma gelmesi Hilmi Efendi’yi başka çözüm yolları bulmaya yöneltir. 
Bu noktada Şehzade Keramettin ile kurduğu ahbaplık hem geçim 
kaynağı bulmak hem de geçmişle bağ kurmak olarak yorumlanabilir. 
Şehzadenin himayesinde tekrar saygı görmekte ve bir işe yaradığı-
nı hissetmektedir. Bu da tıpkı Çopur Apti ve arkadaşlarında olduğu 
gibi Hilmi Efendi’nin benliğini oluşturma ya da koruma çabasıdır 
ve yine hüsranla sonuçlanacaktır. Zira şehzade Lübnan’dan ayrılmak 
zorunda kaldığında Hilmi Efendi’yi yok saymış ve kendi haline bı-
rakmıştır. Hilmi Efendi tekrar bir sürgün tarafından dışlanmıştır. 

Hilmi Efendi’nin geldiği yeri hatırlatan insanlarla iletişim kur-
maya çalışması, yerel halktan uzak duruşu, yaşadığı yerin zamanın-
dan çok geçmişi ile yaşamaya çalışması, düşlediği şeyin geçmişine 
dönmek, yaşamış olduğu yerde bulunmak arzusunu işaret ettiği gö-
rülmektedir. Karısından gelen mektuplar, Kâni adında tanımadığı 
birinden para gönderilmesi Hilmi Efendi’nin geçmişi ile kurmaya 
çalıştığı bağı canlı tutmaktadır. 

Ancak Beyrut’ta kaldığı iki sene süresince hâlâ bulunduğu yere 
alışamasa da artık koptuğu topraklara da ait hissedemediği “sade 
mesafe itibariyle değil, asıl ruh, huy, duygu cihetinden şimdi yurdu-
na tamamen uzak ve aykırı bir yerde” (Karay, 2009, s.103) sözleriyle 
belirtilir. Böylece anlatının akışı içerisinde Hilmi Efendi’nin zaman 
algısının giderek karmaşıklaştığı, zaman algısındaki değişikliğin ki-
şinin mekânlar hakkındaki görüşlerini de etkilediği anlaşılır. M.M. 
Bahtin’in (1982) “Forms of Time and Chronotope in the Novel” baş-
lıklı yazısında yazarın ayrıldığı mekânın romandaki etkisine dair 
görüşleri sürgünlerin zaman algısının anlaşılmasına da yardımcı 
olacaktır. Buna göre:

Seyahat romanlarında bakış açısını, karşılaştırma derecesini, yabancı 
ülke ve kültürlerin nasıl algılandığını belirleyen yaklaşımlar için dü-
zenleyici olarak işlev gören dikkat çekici ilk ve en önemli unsur yaza-
rın anavatanıdır (Anavatanın olumlu bir yönden ele alınması gerekli 
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değildir, fakat bir arka plan ve karşılaştırma imkânı sağlamalıdır). 
Seyahat romanlarında anavatanı kendi bünyesinde incelemek, yani 
“evde” bulunanları içeriden görmek ve algılamak, yabancı dünyanın 
zihinde şekil bulmasını tamamıyla değiştirir. Dahası, böyle romanlar-
da bulunan kahraman kendisinin sosyopolitik, felsefi ve ütopik ilgileri 
tarafından harekete geçirilen eski zamanların toplumsal ve politik bir 
adamıdır (s.103-04).

Hilmi Efendi’nin sürgündeyken bulunduğu mekânlardaki kimi 
unsurlar, Bakhtin’in de belirttiği gibi, ayrıldığı mekânı hatırlatmak-
tadır ancak anımsanan bu ayrıntılar sürgüne gönderilen mekânın al-
gılanışı üzerinde belirleyici olur. Hilmi Efendi’nin ayrıldığı mekâna 
bakış açısı, yaptığı kıyaslamalar, bulunduğu yerin yaşamını ve insa-
nını anlamak için yaptığı değerlendirmeler, geçmiş ile kurduğu bağ-
lantının romanda zaman kavramının ele alınışı üzerindeki etkisini 
göstermektedir. Geçmişin ipoteği altında ilerleyen zamanda, olaylar 
tesadüfler neticesinde aniden gerçekleşmekte ve yine aynı şekilde 
şansa bağlı olarak sona ermektedir. Hilmi Efendi’nin olayların gi-
dişatı üzerinde belirleyici bir rolü olduğu söylenemez. Tesadüflerin 
oyunu ile karakterin iradesi dışında sürüklendiği bu sergüzeşte Hil-
mi Efendi’nin kızı ile karşılaşmaları örnek olarak gösterilebilir. So-
nuç olarak Hilmi Efendi, ülkesinden, şehrinden, ait olduğu sosyal 
yapıdan ve ailesinden uzakta, bir bütüne ait olamamış, zamanın için-
de savrulan ve yalnız bir yabancı olarak yaşamak zorunda kalmıştır. 
Yüzeyde, var olduğu toplumun bir parçası gibi hareket etmeye çalı-
şan bir karakterin iniş ve çıkışlarla dolu yaşantısı, romanda birbirin-
den bağımsız ve her defasında farklı bir Hilmi Efendi’nin karşımıza 
çıktığı kesitlerle aktarılarak aslında sürgünün hayatını derinden et-
kileyen zaman problemi gösterilmektedir.

2. Sürgünün Mekân Algısı
Sürgünlük edebiyatında mekân algısı, evinden, anayurdundan 

kovulmuş olan sürgünün kendine yeni bir ev, yuva yaratma isteği 
üzerinden şekillenir. Yaşanılan yer ve kültür arasındaki bağ, sürgü-
ne gönderilmekle koparılmaktadır ve sürgün, sürülmüş olmanın 
acısını dindirebilecek, kendi kültürüyle benzerlikler bulabileceği 
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bir yer arayışına girmektedir. Belli bir yerde sabit kalmama duru-
mu sürgünlük edebiyatında bu arayışın bir yansıması olarak ortaya 
çıkar. Bu arayış, yaşanmış olan yer ile sürgündeyken yaşanan yerin 
kıyaslamaları aracılığıyla sürdürülür. Sürgün romanında bu arayışı, 
Beyrut’un, Halep’in ve Şam’ın İstanbul ile kıyaslanması olarak gör-
mekteyiz. Yazar olayların geçtiği mekânlar hakkında yaptığı tasvir-
lerde benzerlikler ve farklılıkları ortaya koymaya çalışmaktadır.

Bütün kültürler bir mekân ve zamanda konumlandırılmışlar-
dır. Sürgün kültürünün ise diğer kültürlerin kesişiminde yer alması 
sürgünün her zaman eşikte (liminal) kalmasına neden olarak kim-
liğini şekillendirmesine ya da ait hissetmesine engel olur. Gittiği her 
yeri yurdu ile karşılaştıran sürgün için her şehir farklı organize edil-
miş, farklı hayat temposu geliştirmiştir. Böylece sürgün her şehirde 
bir yabancı olarak kalmıştır. Bunda sürgünün koparıldığı yere olan 
özlemi nedeniyle kendini adapte etmekte problem yaşamasının da 
etkisi bulunmakla beraber, kültür ve dil farkı nedeniyle insanlar ta-
rafından yabancılaştırılmak ve dışlanmak da etkilidir. Örneğin Hilmi 
Efendi’nin Şam’a gittiği zamanın anlatıldığı kısım Şam’ın bir büyük 
Anadolu şehrine benzetilişi ve var olan benzerlikleri öne çıkarır. Şam, 
koparıldığı yere benzer bir yer bulma arayışı içerisinde olan Hilmi 
Efendi’ye iki yılını geçirmiş olduğu Beyrut’tan daha yakın gelmiştir. 
Ancak taş binaları, muntazam caddeleri, şehri saran Hıristiyanlık ve 
melezlik havasına ısınamaması nedeniyle yeni bir yer arayışı içerisin-
de olan sürgünün yurt edinme ümitleri Şam’da da çok uzun sürmez. 
Zira Şam her ne kadar memleketine kültürel anlamda yakın gelse de, 
sürgünün kendini ait hissetmesi için asıl gerekli olan huy ve duygu at-
mosferi bakımından ona çok uzak gelmektedir. Şam, Hilmi Efendi’ye 
göre “azılı bir Arapçılık şımarıklığının” (Karay, 2009, s.103) hüküm 
sürdüğü bir yerdir. Hilmi Efendi’nin bu etnik grubun baskınlığından 
rahatsızlık duyması, hiyerarşik bir ilişki kurmaya alışık olduğu bir et-
nik kimliğe artık aynı şekilde davranamayışından kaynaklanır. Kül-
türel olarak dışladığı topluluğun içinde geçmiş hiyerarşileri özlemle 
anımsamak Hilmi Efendi’nin eşikte oluşunun da altını çizer.

Mekânların kültürel farklılıkları öne çıkardığı en belirgin yer-
ler ise şehirlerdir. Şehir, işleyiş itibarı ile totaliter bir yapıdadır; her 
şey bir düzene oturtulmaya çalışılır ve kontrol edilir; halk için bir 
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sirkülasyon mevcuttur. Bu anlamda şehir sürgün için her zaman ko-
vulduğu sistemin hatırlatıcısıdır; sürgün, yaşadığı yere uyum sağla-
yana kadar şehrin ücra yerlerinde kalmak zorundadır. Bahar Lemee 
(1996) de Feridun Andaç’ın Sürgün Edebiyatı, Edebiyat Sürgünleri 
eserinde yayımlanan “Nedim Gürsel’in Serüvenli Yolculukları” baş-
lıklı yazısında sürgünlerin sık sık mekân değiştirme ve yolculuk yap-
ma nedenlerini açıklarken benzer bir durumdan bahseder:

Sürgün edilen kişide, terk ettiği ülke ile kabul edildiği ülke arasında 
yaptığı ilk yolculuk, içler acısı kötü bir anı olarak yer eder. İşte bu kök-
lerden koparılma ve kimliğini yitirme duygusu onu, sürgün edildiği 
topraklara ayak basar basmaz yolculuğuna devam etmeye yönlendi-
recektir, çünkü sürgün olgusu ve sürgün acısı, çoğu kez yolculuk sı-
rasında dramatik karakterini yitirir. İnsanın, kendi yazgısını paylaşan 
başkalarının da var olduğunu görmesini ve bu zor deneyimde yalnız 
olmadığını anlamasını sağlar (s.331).

Lemee’ye göre sürgün edilen kişinin ait olduğunu hissettiği me-
kândan koparılışı sonradan bulunacağı mekânlarla aidiyet kurma-
sını güçleştirir ve mekânsal hareketlilik içine girmesine neden olur. 
Bu, aynı zamanda yalnızlık ve yabancılaşma duygusunu giderme-
ye yönelik bir çabanın dışa vuruluşudur. Benzer bir durum Hilmi 
Efendi’de de gözlenir. Hilmi Efendi’nin Beyrut’un ardından sürekli 
yer değiştirip farklı şehirlerde şansını denemesi, bu şehirlerdeki sür-
günlerle iletişime geçmesi, kendi yazgısını paylaşan insanları tanıma 
arzusunu gösterir. Hilmi Efendi’nin mekânlar ve insanlar arasındaki 
bu salınımı geçmişinden kopuk ve gelecek vaat etmeyen bir alanda 
kalmasına yol açarak onu tekinsiz ve belirsiz bir duruma iter.

Sürgün edilmenin ardından ortaya çıkan mekân sorunsalı “sı-
nır” kavramının öne çıkmasına da neden olur. McClennen (2004) 
da sınırların sürgün için asıl problemlerden biri olduğunu belir-
terek, sürgün için sınırların, mekânın ve hapsedilmiş hissetmenin 
metaforik simgeleri olduğunu öne sürer (s.244). Bu hapsedilmişlik 
hissinin sürgüne maruz kalmış kişilerin sınır kavramını sorgulama-
larına, hatta çizilen sınırlara itaat etmeme eğilimine girmelerine ne-
den olduğu söylenebilir. Daha çok politik sürgünlerin başvurduğu, 
ayrıldıkları ülkeyi etkileyecek eylemlerde bulunmaya devam etme 
ve ülke içindeki olaylar üzerine düşüncelerini ve planları oradaki 
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insanlara ulaştırma çabaları fiziksel sınırların sorgulandığını ve sı-
nırların soyutlaştığını gösterir. Sürgün’de de sınırların hapsedilmiş 
olma hissini temsil edişi görülmektedir. Hilmi Efendi kendi kültü-
rüne yakın gördüğü Şam’a gittiği zaman, bu şehirde memleketine 
uzak olduğuna bile inanamadığını, kuzeye doğru biraz daha giderse, 
Türkiye’ye girmiş olacağını hissettiğini belirtir (Karay, 2009, s.103). 
Kültürel benzerliklere yapılan vurguyla hem sınır kavramının altı 
oyulur hem de sınırlar nedeniyle ülkesine girememesinin yarattığı 
kapana kısılmışlık duygusu hissedilir. Refik Halid’in de benzer du-
rumla karşılaştığını yazılarından bilmekteyiz; yazar İskenderun’a her 
gidişinde memleketine çok yakın olmak ama aynı zamanda sınırlarla 
dışlanmak ve uzakta kalmak çelişkisini yaşamıştır. Fakat bir yandan 
sınırların engellemesiyle karşılaşırken öte yandan yazılarıyla ülkeye 
ulaşmaya devam etmiş, hatta yazdığı Deli adlı oyununun Atatürk ta-
rafından okunmasıyla ülkedeki yeni yönetim ve yapılan değişiklikler 
hakkındaki fikirlerinin değiştiğini gösterebilmiştir.

3. Sürgünlük ve Dil Algısı
Yaşadıklarına yazı üzerinden bakmayı, yazarken olayları tekrar 

yaşamayı tercih eden ve yazarak kendini tanımaya çalışan yazar için 
dil beslenilen bir olgudur. Sürgüne gönderilen yazarlar beslendikleri 
bu kaynaktan uzaklaştırılırlar. Sürgünlük sürecini zorlaştıran unsur-
lardan biri de artık yaşamak zorunda kalınan yerde ana dilinin duyul-
maması, bilinmeyen bir dilde iletişim kurmaya çaba gösterip kendini 
ifade etmeye çalışmaktır. Joseph Brodsky’nin deyişiyle yazarlar için 
sürgün her şeyden önce bir dil olgusudur. Anadil bilinci geliştirir 
çünkü. Ve ona sığınışın ya da ondan kopuşun koşullarını oluşturur 
(aktaran Andaç, 1996, s.13). Juan Goytisolo da sürgündeki yazar için 
dilin gerçek vatan yerini tuttuğunu belirtmiştir (aktaran Andaç, 1996, 
s.4). Bu yazar için dil, yaşamış olduğu yeri hatırlatan bir olgu ve ko-
parıldığı yerden bütünüyle kopmadığını gösteren bir varlıktır. Ana-
dili yerine başka bir dilde konuşup yazmaya başlarsa o zaman tüm 
geçmişini bir tarafa koymak zorunda kalacaktır yazar. Her ne kadar 
ülkesinden sürülme nedenleri yazdıkları olsa da, yazarın benliği ve 
ulus nosyonu ile doğrudan bağlantılı olan yazı yazmak, sürgünde var 
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olma çabasının bir göstergesidir. Kişisel ve toplu geçmişinin kaybol-
masını engellemek, “Ben buradayım!” dercesine kendini süren otori-
teye karşı durmak ve unutulmamak için yazmaktadır. 

Ziya Gökalp’in Türkçeyi en iyi kullanan yazar olarak tanıttığı 
Refik Halid Karay, ilk sürgünlüğünde dilinden koparılma problemi 
ile karşılaşmamıştır, ancak ikinci sürgünlüğü dilinden uzaklaşması 
ile sonuçlanmıştır ve yazar gittiği yerlerde de yalnızca kendi diliyle 
var olmaya çalışmıştır. Eskiden Osmanlı topraklarına dâhil olan ve 
Türkçe konuşan toplulukların var olduğu bir bölgeye sürülmüş ol-
ması onun için bir şans olsa da, bu yine de sınırlayıcı bir durumdur. 
Yazar çevresinde Türkçe konuşulmasını arzular ve sokakta gezerken 
Arapça değil, Türkçe duymak ister. Benzer bir durum romanda da 
Hilmi Efendi’nin kendini Arapça ifade etmekte yaşadığı güçlük ara-
cılığıyla anlatılmıştır:

“Fi lebeni ya Sit?” diye süzme yoğurt sordu; varmış; kabak kızartma-
sına döktü. Sarımsağın Arapçası nedir acaba? Nasıl anlatsa... Soğanı 
biliyordu: Basal, “misli basal” dedi, yani soğana benzeyen... Fakat 
bu “misli” kelimesini yarı peltek “mitli” gibi söylemek lazım geldiği 
için kadın bir türlü anlamıyor, müşterisini kızdırmak istemediğinden 
bembeyaz dişlerini gösterip gülüyordu (s.56).

Alıntı, meselenin yalnızca dil öğrenmek olmadığı, iletişim ku-
rabilmenin yolunun o dilin ait olduğu kültür hakkında da bilgi ve 
izlenimlere sahip olmak gerektiğini vurgular. Günlük hayatı sekteye 
uğratan basit problemlerin sürgün edilen kişinin hayatındaki belir-
sizliği ve yabancılık hissini kuvvetlendirdiği anlaşılır. Metinde Arap-
ça ile ilgili kısımlar oldukça azdır, hatta Şam’a gittiği ilk gün Arap-
çasını, meramını anlatabilecek kadar geliştirmiş olmasına rağmen 
kahvede çırakla kendi dilinde konuşmuş ve çevrede Türkçe bilen 
birilerinin olup olmadığını test etmiştir (Karay, 2009, s.104). Ana-
diline olan bu bağlılık sürgünün bulunduğu yerin insanı ile arasına 
mesafe koyması şeklinde neticelenmektedir. Ülkesinde entelektüel 
bir üretim aracı olarak işlev gören dil bu rahatlıktan kopunca var 
olma çabası için kullanılır. 

Sophia McClennen, Franco’nun diktatörlük rejiminden kaçmış 
ve sonradan sürgün edilmiş İspanyol sürgün Juan Goytisolo’nun ro-



67

Yerinden Edilmenin Söylemsel Şiddete Dönüşümü:  
Refik Halid Karay ve Sürgünlük Deneyimi

monograf 2018/9

manlarında kullandığı dil üzerine yaptığı incelemede Goytisolo’nun 
Franco rejiminin dile uyguladığı darbeye olan tepkisini yazdıkları 
aracılığıyla gösterdiğini söylemiştir. Baskıdan kaçan Goytisolo’nun 
dikatatörlükler altında insanların kendilerini rahat bir şekilde ifa-
de edemeyeceklerini ve gösterenlerin yeni göstergeleri işaret etme-
ye başlayacağını, yani “gerçeklik” ile bağlantılı görünemeyecekle-
rini düşündüğünü belirtmiştir (McClennen, 2004, s.177). Sürgüne 
gönderilen yazarlar, atıl duruma getirilmek, kalemlerinin etkisinin 
azalmasını sağlamak amacıyla gönderilmişlerdir. Bu durum yazarın 
fikirlerinden, yazdıklarından dolayı kendisinden kurtulmak isteyen, 
kendisini tehlikeli gören ülkesine karşı yazısı aracılığıyla tepkisel bir 
tutum sergilemesine neden olabilir. 

Sürgüne gönderilmek olumsuz sonuçlar doğurmakla beraber, 
yazarın yeni dilinin beslendiği çevrenin genişlemesine, farklı bakış 
açıları kazanmasına ve orijinalliğini artırmakta yarar sağlayabilir. İlk 
etapta yerinden edilmiş yazar için kimliğinin, benliğinin güvencesi 
anlamına gelen dil, sonradan sınırlarını aşmasını mümkün kılabi-
lir. Refik Halid Karay için her yanı hatıralarla dolu olan İstanbul’dan 
sürgün edilmenin kültürel sürgünlük anlamına da geldiği düşünüle-
bilir. Yazarın sürgünlerinden önce yazdığı metinler incelendiğinde, 
İstanbul’da hayatın nasıl olduğu, aksaklıkları ve güzel tarafları, evler, 
sokaklar, camiler gibi konuların sıkça ele alındığı, bunun dışında 
başkent İstanbul’da halkın yaşantısını etkileyecek politik gelişme-
ler hakkında yazdığı görülür. Yani Karay, kültürünü merak eden ve 
gerçek anlamda yaşayan, İstanbul’un her köşesini bilen bir yazardır. 
İstanbul’dan koparılıp eskiden Osmanlı’nın hâkimiyeti altında olan, 
savaş sonrası kaybedilen topraklara, bir anlamda ulusal geçmişinin 
parçası olan yerlere sürgüne gönderilmesi, fiziksel sürgünlüğün yanı 
sıra kültürel ve dilsel sürgünlüğü de beraberinde getirmiştir. Ancak 
madalyonun öteki tarafında durum başkadır. Zira Refik Halid Ka-
ray sürgün edildikten sonra ne kendisi İstanbul’da yaşayan eski Refik 
Halid olarak kalabilmiş, ne de İstanbul Refik Halid’in zihninde yer 
ettiği biçimde kalmayı başarabilmiştir. Aradan geçen zaman her iki-
sinin de değişmesine neden olmuştur. Bu nedenle Refik Halid artık 
gerçekte, şimdiki zamanda var olan İstanbul ve onun değişen kültü-
rü hakkında yazamayacaktır, zira artık yazarın bakış açısı da değiş-
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miş, daha geniş bir açıdan olayları ele almaya başlamıştır. 
Sürgünlüğün tetiklediği sorgulamaları ve bakış açısındaki de-

ğişikliği yazarın azınlıklara karşı tavrında izlemek mümkündür. 
Karay ilk sürgünlüğünde de azınlıklara yer vermiştir, ancak bunlar 
eserlerinde dikkate değer etkisi olan karakterler olamamışlardır. 
Anadolu’nun “gerçek” sayılan sahiplerinin yaşantılarının yanında, 
kıyıda köşede yer almışlardır. Ancak Sürgün romanında Ermenilere 
geniş yer verildiği ve bu toplumun sürgünde bulunma nedenlerine 
dair sorgulamalara gidildiği görülür. Yazarın kişisel tutumuna ben-
zer bir durum Sürgün’de Hilmi Efendi’nin azınlıklarla kurduğu ilişki 
aracılığıyla ortaya çıkar. Hilmi Efendi’nin Ermenilerle yakın ilişkiler 
kurduğu, aynı topraklardan gelmelerine rağmen önyargıları nede-
niyle hayatları, kültürleri hakkında fazla fikrinin olmadığı bu kişile-
rin Hilmi Efendi’nin yaşamını yönlendiren insanlar olarak okurun 
karşısına çıktığı görülür. Hilmi Efendi Ermenilere karşı değişen ba-
kış açısını şu cümle ile ifade etmektedir: “Beyrut’a geldiği zamana 
kadar Ermenileri sevmeyen Hilmi Efendi, şimdi sırf Türkçe konuş-
tukları ve memleket hasreti çektikleri için hep bu cemaat ile düşüp 
kalkıyor, yiyip içiyor, gezip tozuyordu” (Karay, 2009, s.62). Masumi-
yet perdesinin arkasına saklanmaya çalışılsa da, Hilmi Efendi’nin 
ayrımcı hatta ırkçı denebilecek bir yaklaşımı mevcuttur fakat bir 
yandan bu topluluğun topraklarından sürülmesinin zalimliğinin 
de anlaşılmaya başlandığı ve eleştirildiği görülebilir. Bir zamanlar 
“öteki” olarak gördüğü, belki de sürülmelerine hak verdiği insanları 
onları sarmalayan tanımlamalarından sıyrılmış bir biçimde görme-
ye başlamıştır. Aynı ülkedeyken insanları farklılıklarına odaklanarak 
değerlendirirken sürgündeyken bu kimlik sinmiş ve ortak yönlerin 
hatırlattıklarına tutunmuştur. Hilmi Efendi’nin bu değişimi Levinas 
ve Kristeva’nın sürgün edilmenin kişiyi kamusal düşüncenin baskın 
ve kısıtlayıcı çemberinden kurtaracağı ve yaşanılan yabancılaşmanın 
pozitif bir sonuç vereceği düşüncesini anıştırır.

Sonuç
Karay’ın Sürgün adlı eserinde sürgünlük yalnızca yerinden edil-

me ile sınırlı görülmemiş ve sürgünlükle beraber ortaya çıkan, za-
man ve mekân farklılıklarının kişinin kimliği üzerindeki etkisi ve 
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dil sorunsalının kişilerin mekânsal aidiyetindeki rolü de sürgünlü-
ğün kapsamı içerisinde sorgulanmıştır. Fakat Hilmi Efendi’nin sür-
gün edilmenin ardından “edilgen” bir kişiye dönüştüğü söylenebilir. 
Çünkü çekilmeyecek bir acıyı çekebilmek ve bu acıyı çekebilmenin 
tek yolu olan anonim, kişiliksiz varoluşa teslim olmak edilgen olma-
yı gerektirir (Direk, 2016). Hilmi Efendi’nin edilgenleşmesi de her 
etkinliği gibi ona aittir, ancak Hilmi Efendi olaylar üzerindeki kont-
rolünü yitirir, zaman ve mekân içinde savrulan bir kişiye döner. Sür-
gün sürecinde kimliğini kaybeder, İstanbul’dayken yapmayacağı tür-
den davranışlarda bulunur, normal yaşantısında vakit geçirmeyeceği 
kişilerle arkadaşlık etmek zorunda kalır ve sürgünlükteki yalnızlık 
hayatı üzerinde denetim kuramaz hale gelmesine neden olur. Tasvip 
etmese de şehzadenin müsrif yaşamına ayak uydurması, dilencilik 
yaparcasına bir şehzadeyle Hindistan’a para toplamak için gidişi, 
kendisine yakışmadığını düşündüğü halde Şam valisi ile eğlencelere 
gitmesi kendini akışa bırakması sonucudur. İradesini kullanmaktan-
sa arzu etmediklerini yapmayı tercih etmektedir. Seher’in pavyonda 
çalışan bir kadın olduğunu öğrenmesi sonucu hayatının sona erme-
si de bu edilgenliğin nihai sonucu olur. Zamanı ülkesinde ilerleyen 
zaman ve içinde bulunduğu zaman olarak yaşamaya başlayan Hilmi 
Efendi’nin kontrolü elinde tutmaktan vazgeçtiği ve kendini akışa bı-
raktığı, bir atalet ve tevekkülle bekleyiş içine girdiği anda hazin bir 
sonla karşılaşması bir nesneye dönüştüğünü ve nesnenin onun için 
hükmedilen sefil yaşantıyı sürmeye mahkûm olduğunu düşündür-
tür. Bu, sürgün için kurtuluş umudunun da kaybolmasıdır. 

Sürgün’de karakterin sürgünlük deneyimini zaman, mekân, dil 
gibi farklı boyutlarla ele alarak derinlik kazandırmış olan Karay’ın ede-
bi yönünün kendi sürgünlük deneyimiyle kuvvetlendiğini iddia etmek 
yanlış olmayacaktır. Sürgünden önceki hikâyelerinde daha çok “tiple-
me” olarak değerlendirilebilecek karakterler yaratmışken sürgün edil-
mek yazarın anlatısına farklı katmanlar kazandırmıştır. Bu katmanlar 
toplumsal eleştirinin sürgün edilmenin ardından, konuşulması tabu 
olarak görülen azınlıklar konusuna kayışıyla görülür. Bu mevzunun 
eserlerinde ele alınması günümüzün problemlerini öngören bir anla-
tının ortaya çıkmasını sağlamış; mültecilik, göçmenlik, toplu kaçış ve 
sürülme gibi tanımlamaları karşılayan örnekler işlenmiştir. 
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Sürgünlüğün savrulma, kafa karışıklığı ya da hatta hissizlik ile 
başlayan, yönelimsizlik ve kaybolmuşluk hissi ile devam eden etki-
leri ve sürgünlük sona erse dahi bu deneyimlerin bir ömür boyu sü-
ren izleri Karay’ın edebi yaşantısında da benzer bir süreci takip eder. 
Sürgünlük dönemi fiilen sona erse de, Refik Halid’in entelektüel 
yolculuğu sürgünlüğün gölgesi altında kalmıştır. Sürgünlüklerinden 
önce hükümetin yanlışlarını ve toplumsal bozulmaları açık olarak 
eleştirmekten geri durmayan Karay 1938’de affedilişinin ardından 
Türkiye’ye geri dönmesiyle edebi üslubunu yumuşatmış ve hüküme-
te karşı doğrudan eleştiri yapmaktan kaçınmıştır. Kirpinin Dedikleri 
adlı çalışmada derlenen, Meşrutiyet’in ilanından sonra hükümet-
çiler ve muhalifler arasındaki atışmalardan oluşan ve baskı altında 
tutulmuş bir milletin “özgürlüğe” kavuşmasının ardından kendi kül-
türüne yabancılaşmasını dert edinen ve o dönemden akıllarda kalan 
nadir köşe yazılarının, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından toplumsal 
yozlaşmayı ele alan İstanbul’un Bir Yüzü adlı romanın, Memleket 
Hikâyeleri’ndeki öykülerinde Anadolu halkının kadınlara karşı iki-
yüzlü, baskıcı tavrını eleştiren, halkın tembelliğini yeren öykülerin 
yazarının ülke toprakları dışındaki sürgünlüğünün ardından popü-
ler edebiyata yöneldiği görülür. Bir kısmının sürgünlük döneminde 
yazıldığı öykülerden oluşan Gurbet Hikâyeleri dışında yazarın sür-
günden döndükten sonra yazdığı Dişi Örümcek, Yer Altında Dünya 
Var, Yüzen Bahçe, İki Bin Yılın Sevgilisi, İki Cisimli Kadın, Nilgün, 
Bugünün Saraylısı gibi romanlarda siyasi söylemden uzak durulduğu 
görülür. Toplumsal eleştiri amaçlı yazılan bu romanların çoğunda 
kadınlar yozlaşmanın temsilcisi olarak ele alınır. Yazarın Türkiye 
Cumhuriyeti’nin modernleşme projesinin aktörleri olarak gördüğü 
kadınların yaşam tarzlarındaki sözde modernleşmeden rahatsız ol-
duğu anlaşılsa da bu rahatsızlığı doğrudan dile getirmeyip, yozlaş-
mış kadın karakterler aracılığıyla yansıttığı anlaşılır. Kadınlara karşı 
takındığı bu tutum yazarın sürgünlüğünün sona ermesinin ardın-
dan ideolojik, politik eleştirilerini, kültürel yozlaşma olarak gördüğü 
değişiklikleri ve ulus-devletleşme sürecini modernleşmenin simgesi 
olarak yansıtılan kadınlar aracılığıyla, kendini güvende tutarak, aba 
altından eleştirdiği düşünülebilir. Refik Halid’in 1945 yılında yazdı-
ğı “Edebiyatı Öldüren Rejim” yazısında totaliter rejimlere yönelttiği 



71

Yerinden Edilmenin Söylemsel Şiddete Dönüşümü:  
Refik Halid Karay ve Sürgünlük Deneyimi

monograf 2018/9

eleştirileri de yazarın edebi yönündeki değişikliği anlamaya yardım-
cı olur. Karay bu yazısında totaliter rejimlerin güzel sanatlardan ço-
ğunu, özellikle de özgürlüğe en çok ihtiyaç duyan edebiyatı öldür-
düğünü belirterek totaliter rejimlerin yalnızca kendi görüşlerinin 
ölçüsünde eser istediklerini, bireylere kıymet vermeyen bu tür faşist 
rejimlerde edebiyatın güdük kaldığını vurgular (Karay, 1945, s.2-
16). Totaliter rejimlerin hâkim olduğu dönemlerde edebiyata biçilen 
görevin yenilikleri benimsetme ve tesis etmek olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, Karay’ın sürgünden sonra yazdığı eserlerinde 
kadınlara yaklaşımının bu sistemin ahengine uymayı reddettiği-
ni işaret ettiğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Ne var ki, bu yazı 
yazarın popüler edebiyata yönelmesini açıklayan bir metin olarak 
değerlendirildiğinde Karay’ın sürgünden sonraki edebi üretiminde 
totaliter rejimin beklentisine uygun eserler üreterek eleştirisinin ok-
larını kendine doğrultup çelişkili bir durum yarattığı da söylenebilir. 
Bunların yanı sıra, N. Ahmet Özalp’in Refik Halid: Okları Kırılmış 
Kirpi çalışmasında da göstermiş olduğu üzere, Karay’ın eserlerinin 
birçoğunun sansüre uğramış olması ve yazarın muhalif yönünden 
eser bırakmayacak hale getirilmesi, yazarı sürgünden sonraki eserle-
rini bu muameleye maruz kalmayacak bir biçimde yazmaya yönelt-
miş olabilir. Ancak kanıtlanması mümkün olmayan bu iddia tahmin 
yürütmenin sınırları içerisinde kalabilir. 

Bunların yanı sıra yazar, Mustafa Baydar’la yaptığı bir söyleşide 
sürgünden döndükten sonra çabuk tüketime uygun eserler üretme-
sindeki temel nedenin ekonomik kaygılardan kaynaklandığını, artık 
halkın isteklerini göz önünde bulundurarak yazdığını ve hedefinin 
unutulmayacak, başarılı bir eser yazmak olmadığını belirterek yaz-
ma biçimini gerekçelendirir (Baydar, 1959, s.7). Karay’ın gazeteci ve 
fıkracı yönüne dikkat çekmeyi hedefleyerek yazarın çeşitli gazeteler-
de yazmış olduğu yazıları derleyen Memleket Yazıları serisinin on 
sekizinci sayısına yazdığı “Önsöz”de Murat Belge de ağır adam ol-
maya çalışmak yerine “kendini hafife alması” nedeniyle Refik Halid’i 
“atipik bir Türk yazarı” olarak niteler ve yazarın önemsiz görülen 
işlerle uğraşmaktan kaçınmadığını ve buna paralel olarak da “po-
püler” olarak addedilen eserler yazmış olduğunu öne sürer (Belge, 
2017, s.23). Sonuç olarak sürgün edilmenin yarattığı kaygı ve korku-
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ların yazarın konformist bir eğilime girmesine neden olduğu ve sür-
günlük sırasında yazılan eserlerinde sürgünlük deneyimine odakla-
nıldığı ancak sürgünden sonrakilerde doğrudan bu deneyimin ele 
alınmadığı, toplumsal eleştirilerin kadınların araçsallaştırılmasıyla 
gerçekleştirildiği görülür. 

Düşünmesi sistematik bir şekilde engellenmiş olan Refik Halid 
sürgünden sonra sürgünlük deneyimleriyle ya da buna yol açanlarla 
yüzleşme çabası içine girmeyerek sessizlik alanına dâhil olmuştur. 
Ancak yüzleşme talebinin yokluğu ve bazı konularda sessizliğe gö-
mülme söylemsel şiddetin devam ettiğini gösterir. Karşıtlıkları önce-
likle fiziken dışlayan irade bunun ardından devam eden yaşantıyı da 
kısırlaştırarak tahakkümünü sürdürür. O halde hiçbir zaman apoli-
tik olmamış fakat doğrudan tarafgir bir politika da gütmemiş olan, 
hayatının önemli bir kısmını sürgünde geçiren ve başına türlü bela-
lar gelen yazarın doğrudan eleştiri yapmaktan kaçındığı entelektüel 
dönüşümü tekrar benzer durumları yaşama kaygısının yarattığı bir 
korku hali olarak da değerlendirilebilir elbette. 
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Öz
Murat Özyaşar çağdaş Türkçe edebiyatta politik varoluşla yazınsal kaygıları 
eş zamanlı biçimde birleştirmeyi deneyen yazarlardan biridir. Ayna Çarpma-
sı ve ardından yayımladığı Sarı Kahkaha isimli öykü kitaplarında Kürt kimli-
ği kaynaklı toplumsal sorunları Türkçenin merkezine taşıyabilme noktasında 
istekli davranmıştır. Özyaşar’ın öyküleri Gilles Deleuze ve Félix Guattari’nin 
Franz Kafka’nın yapıtına atfettikleri göçebelik nosyonuna uygun özellikler ta-
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Nomadic Culture in Murat Özyaşar’s 
Short Stories

Abstract
Murat Özyaşar is one of those writers who simultaneously try to combine poli-
tical existence with literary concerns in modern Turkish literature. In his books 
titled Ayna Çarpması [Struck by a Mirror] and Sarı Kahkaka [Yellow Laughter] 
he has demonstrated a will to bring the social problems that arise from Kurdish 
identity to the center of the Turkish language. Özyaşar’s stories have the cha-
racteristics of the notion of “nomadism” that Gilles Deleuze and Félix Guattari 
have attributed to Franz Kafka’s work. In Deleuze’s terminology, nomadic style 
is characterized by the movement of language in its macro realm in terms of 
its public and private aspects by finding gaps. A literary existence that has the 
quality of nomadism in it has to be radical by its very nature. In other words, the 
tendency for radicalism brings inventive dimensions to the seemingly proper 
form of literary experience. This article will address the consequences of a certa-
in preference by the writer by utilizing ideology in its affirmative sense, focusing 
on how the writer deals with the politics that extend to almost all of his stories. 
However, since such politics is peculiar to a micro culture and brings harm to 
the order of the dominant structure, it proves itself to be a rather practical de-
vice. On the basis of Deleuze and Guattari’s conceptualization of “nomadism”, 
the main objective of this paper will be the attempt to find the lines of flight in 
Özyaşar’s short stories.

Key Words: Murat Özyaşar, Gilles Deleuze, lines of flight, nomadism, minor 
literature

Giriş
Edebi yapıtları çeşitli ideolojik yapılarla ilişki içinde düşünmek 

belirli kuramsal yaklaşımların temel yönelimlerinden olmuştur. 
Hiç şüphesiz, bunun edebiyatı oldukça araçsal bir konuma bağım-
lı kıldığı söylenebilir. Dışsal gerçekliği açıklayabildiği ve anlamlan-
dırabildiği ölçüde bir değer biçilen kurmaca metin peyderpey içsel 
enerjisinden feragat etmek durumunda kalır. Bir başka cepheden ise 
ideolojiye dönük eleştirilerin çoğunda edebiyatı koruma güdüsü ön 
plana çıkar. Söz konusu motivasyonun arkasında, edebi yapıtı oto-
rite, iktidar ve toplum gibi merkez güçlerin elinden kurtarma ve bu 
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yolla ona bir “aura” kazandırma niyeti yatar. Bu düşünceye göre, mu-
tenalaştırılmış bir alanda söz alan edebi eser kendisinden yol alarak 
ilerlemek isteyen her türlü hegemonik iştiyakın karşısına konumlan-
ma tutumuyla hareket eder. Yine de, çeşitli kaynaştırma ve sakındır-
ma mekanizmalarına karşılık, özellikle de merkez olmayan kuvvet-
ler tarafında, ideolojinin edebiyatla harmanlanmasına tanık olmak 
kaçınılmazdır. Feministlerden siyahlara, göçmenlerden işçilere dek 
geniş bir toplumsal kesimin ürettiği edebiyatın bir başka biçimiyle 
ideolojiden esinlendiği söylenebilir. Söz konusu esin giderek, resmi 
söylemlerin elden geçirilmesine, oradaki boşluk ve dil sürçmelerinin 
altının oyulmasına hizmet eder. Yazınsal deneyimi dikey ve mutlakçı 
bir çizgiden arındırmak, bütün kesimleri özgül yapılarıyla anlatmak, 
gruplar arasında ortaya çıkan hiyerarşik denetimi askıya almak ve 
nihayet suskun kalan alanları görünür kılmak bu çabayla mazruftur. 
Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin (2008) cümleleriyle, “yazarın tek 
başına dile getirdiği şey zaten ortak bir eylemi oluşturur ve söylediği 
ya da yaptığı şey, başkaları hemfikir olmasa da, zorunlu olarak si-
yasaldır. Siyasal alan her türlü sözceye bulaşmıştır. Dahası, özellikle 
kolektif ya da ulusal bilinç ‘dış yaşamda’ çoğunlukla edilgin ve her 
zaman dağılma sürecinde’ olduğundan, bu kolektif, hatta devrimci 
sözcelem işlevini ve rolünü olumlu olarak üstlenen de yine edebi-
yattır” (s. 27). Deleuze-Guattari ikilisinin yazınsal üretime atfettiği 
bu radikal mahiyet Fredric Jameson’ın Üçüncü Dünya edebiyatına 
ilişkin yaklaşımını anıştırır. Jameson da Üçüncü Dünya entelektüeli-
nin zorunlu olarak politik olma hâlinden yola çıkarak edebi üretime 
yoğun bir kamusal içerik zerk eder: “Bu kültürde bireysel öyküyü ve 
bireysel deneyimi anlama, sonuçta kolektiflik deneyimini anlatmak 
gibi zorlu bir çabayı içermek zorundadır” (Jameson, 2008, s.372). Bu 
çerçevenin önerilerinde, edebi döngü metinsel gerçeklik gözetilerek 
değil, sosyal hareketlilik düşünülerek şekillendirilmiştir. Eserlerdeki 
izleklerin her koşulda kimi kamusal karşıtlıkları ele vermek için kur-
gulanması metnin siyasallaşmasına iyi bir örnektir. Yazınsal tekniğin 
değil, ahlaki yapının, imgesel örüntünün değil, didaktik yargıların 
başat kılınması yazarları yüksek sesli otoriter figürler hâline getirir. 
Ancak epistemolojinin daha en başından estetik alanın bir bileşeni 
yapılarak edebi üretimi gölgelemesi hiç şüphesiz şaşırtıcı değildir. 
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Edebiyat kimi dönemlerde, kültürel sürekliliğin, siyasal yeniliklerin 
veya bazı makro söylemlerin yatağı kılınarak politik bagajlarla yüklü 
bir disipline dönüştürülür. Bu anlamıyla da mobilizasyonun ve bü-
yük oranda dikey hareketliliğin mekânı hâline gelir. O hâlde, bir ta-
rafta edebiyat kanalıyla kitleleri siyasallıktan arındırma arzusu varsa, 
diğer tarafta, özellikle periferide konumlanmaya itilmiş kesimlerin 
alanında ise sosyal sirkülasyonu canlandırma arayışı karşımıza çıkar. 
Başka bir ifadeyle, edebiyatı benzersiz bir tekilliğe hapsedenlerle, 
onu toplumsal yaşamın minyatürüne dönüştürenler arasında aman-
sız bir tartışma yaşanır. Tekillikte ısrar edenler, edebi metni sosyal 
alandan yalıtarak, bireysel deneyimi işlemeyen her türlü yapıtı aynı 
kefeye koyma yanlışına düşerken, edebiyatı bir tür aydınlanma ara-
cına dönüştürenlerle kısmi bir anlayış ortaklığında buluşmuş olur. 

Özyaşar Öykülerinin Kaçış Noktaları
Murat Özyaşar’ın öykülerinde kendini politik olmaktan alıko-

yamayan bir taraf vardır. Bu zorunluluk dilin manevra kabiliyeti 
açısından bir açmaz yaratır gibidir başlangıçta; ancak zaman geçtik-
çe başka türden bir genişlemeye yol açtığı görülecektir. Hem Ayna 
Çarpması hem de Sarı Kahkaha’nın anlatısal yazgısı bu genişlikle 
mühürlenmiştir. Özyaşar’ın edebi savaşı politik basıncın gündelik ve 
uzun erimli katkılarıyla şekillenmiştir. Olağan durumda, bu basın-
cın estetik alanda bir daralmaya götürmesi beklenir; ancak bu öykü-
lerde tam aksi istikamette bir çeşitlilik kaynağıdır. Zamanla, politik 
olan edebi olanın çok katmanlı yapısında önemli unsurlardan biri 
hâline gelecektir. İki kitapta da bireysel temalar, siyasal deneyimle 
kaynaşarak ortak menzile doğru ilerlemek konusunda aynı duyguda 
birleşir. Özyaşar’ın “tuhaf ” üslubu bu iki kutbu birbirinin üstüne ka-
patmakta çeşitli stratejiler denemekte oldukça istekli davranmıştır.

Edebiyatın siyasalla olan yakın ilişkisi bu metinlere başka türden 
bir kıymet yükler. Özyaşar’ın öyküleri Gilles Deleuze’ün Kafka’nın 
yapıtı için önerdiği minör edebiyat kavramlaştırmasına uygun bi-
çimler taşır. Özyaşar kültürel, politik ve bedensel bariyerler nede-
niyle toplumsal alandan yalıtılmış insanları anlatmıştır. Bu ötekilik 
deneyimi üsluba içkin olan hermetik yapıyla birleşerek dilin içinde 
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ama ona belli bir “mesafe”den bakan biçimsel bir enerji yaratır. Top-
lumun ve kendiliklerinin kıyısında yaşayan kişilerin anlatımı, dili de 
merkezden uzağa çekme imkânı vermiştir. Özyaşar bu fırsatı yoğun 
bir şiirsellikle çok sesli bir boyuta taşıyarak edebi alanın çoğulculaş-
ması açısından dönüştürücü bir etki yapmıştır. İlk anda bir kısıt gibi 
görünen tematik ve dilsel genişlik giderek biçimsel yeniliğin temel 
motivasyonu olacaktır. Deleuze ve Guattari (2008) minör edebiyatı 
açımlarken, “kendi dilinde çok dillilikten yararlanmak, bunu minör 
ya da yoğunlaştırılmış bir kullanım hâline getirmek, bu dilin bastırıl-
mış niteliğini baskıcı niteliğinin karşısına çıkarmak, kültür olmama 
ve azgelişmişlik noktalarını, bir dilin kaçtığı, bir hayvanın aşılandığı, 
bir düzenlemenin bağlandığı dilbilimsel üçüncü dünya bölgelerini 
bulmak” demektedirler (s. 39). Özyaşar ana akım bir dille ama bu 
dilin merkezi noktalarını sonuna kadar aşındırmayı deneyerek bir 
edebi güzergâh çizer. Dildeki majör unsurların ayıklanması ve onlar 
yerine peyderpey daha kesintili bir anlatıma başvurulması metin-
sel düzeyde bir ferahlık imkânıdır. İnşa edilen yeni dilin farklı bir 
merkez yaratacak elverişliliğe sahip olmaması önemlidir. Dil içinde 
sessiz kalmak durumunda olan sesler başka türden bir dikey hiyerar-
şi oluşturmadan var olmaya başlar. Saklı kalanın, görünmeyenin ve 
kilitlenenin çarpık geri dönüşü dilin uçlardan ses vermesine olanak 
sağlar. Türkçe edebiyatın buyurgan tonlu metinlerinin yolundan de-
ğil, onu da giderek bozarak, yeni bir gramatik anlayış kurarak ilerler 
minör tavır. Ama bu tavır asla ilerlemeci bir gelenekle tevarüs et-
mez. Bir kuruculuk hevesi olmadığı gibi, inşacı tutumla yıldızının 
barışması yapısal olarak da mümkün değildir. Nitekim Deleuze’ün 
“dilbilimsel üçüncü dünya bölgeleri”ni araması doğrudan doğruya 
merkezden uzaklaşmak isteğiyle ilgilidir. Göçebe üslup dili adım 
adım “çöle götürmek” tasasıyla yüklü bir metinsel kurguyla yola çı-
kar. Deleuze’ün kuramsallaştırmasında minör edebiyat sürekli kaçış 
çizgileri yaratarak göçebe bir akım meydana getirir. 

Harold Bloom’a (2014) göre, her güçlü edebi eserin kendi yaza-
rının başarılmış bir endişesi olması gibi kanon da başarılmış bir en-
dişedir (s. 477). Demek ki kanona dahil edilmek hemen her zaman 
endişeden arınmayı garantilemez. Bir başka açıdan, kanon kültürel 
endişelerin biçim ve tutarlılık kazanmasının, daha resmi bir görü-
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nüm sergilemeye başlamasının aracı olur. Türkçe edebiyatın kano-
nik manzarasına karşın göçebe metinler bir “farklılıklar” külliyatı 
oluşturarak varlıklarını sürdürmüştür. Diğer bir deyişle, farklılıkla 
işaretlenmiş olmak kültürel ve estetik bir gettolaşmayı zorunlu kılar. 
Ancak bu getto hâli, bir kısıtlılık olarak anlaşılmamalıdır; zira dışar-
da kalmak içerinin kurgusal açıdan daha da sıkılaşmasına kaynak-
lık etmiştir. Gettonun üyesi olmak “tuhaf ”lık duygusunu metinsel 
zamanın her ânında taşımaya yol açmıştır. Öyle ki, Özyaşar’ın öy-
külerinde “başka”lık deneyimiyle çarpılan tipolojilerden geçilmez. 
Başkalık giderek benlik sorununun merkez teması hâline gelirken 
Özyaşar’ın politik vurgusu açığa çıkar. Belki de en önemlisi, ben ile 
öteki arasındaki mücadele edebi savaş koşullarında bu anlatıların 
esas dertlerinden olur. Daha ilk kitapta kendisiyle/ötekiyle karşılaşıp 
çarpılanların, kafası bulananların hikâyelerinin anlatılması bu dertle 
yakından ilişkilidir. İki kitap da türlü türlü evlerden, olaylardan ge-
çip nihayet kendisiyle kalakalan kişilerin sürekli tekrar eden yazgı-
larıyla bezelidir.

Sözgelimi “Ayna Çarpması” ayna karşısında kendisini unutan 
topal bir anlatıcının yeniden ait olduğu yere geri dönmesi üzerine 
kurgulanmıştır. Öyküler arasında ilerledikçe, bu ilk öykünün diğer 
pek çok öykü için çeşitli nüveler taşıdığını görmek işten bile değildir. 
Özyaşar’ın anlatısında ilginç bir tarihsel bağlam göze çarpar: Öykü-
lerdeki kahramanlar kâh metinlerin şimdiki zamanında geriye sıç-
ramalar yaparak kâh da doğrudan doğruya hayatlarının önemli bir 
dönüm noktasını teşkil eden geçmişe yeniden uğrayarak, orayı âdeta 
mekânlaştırarak göçebe bir tarz inşa ederler. Zamanlar arasındaki 
göçmenlik bireyselden çıkarak toplumsala doğru ilerleyen bir kana-
va kazanır. Kahramanların kendi kişisel tarihlerine yaptıkları yolcu-
luklar yer yer kamusal deneyimle birleşerek örtük anlamlar edinir. 
“Ayna Çarpması”nda baba geçmişten kalan en ağır yüktür ve kahra-
manın topal kalmasının sorumlusudur. Babanın konumu ayna me-
taforu ekseninde bir aynılık/değişim ilişkisine odak kılınmıştır. “Ay-
naya fazla bakmaktan çarpılan” insanlar anlatılırken aynanın insan 
varoluşunda bıraktığı şaşırtıcı izlere değinilir. “Ayna Çarpması”ndaki 
yoğun politik atmosfer “İtiraf ” öyküsünde de karşımızdadır: Bu 
öykü her açıdan ilkinin devamı şeklinde kurgulanmış gibidir. An-
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cak bu kez politik bir yozlaşma devrededir; mekân olarak cezaevinin 
kullanıldığı öyküde iç-dış ve “içerinin içerisi” ayrımlarının üzerine 
düşünülür. Siyasiden yatan ve “hayata geç kalan” Selim’in ve topal 
anlatıcının merkez olduğu öyküde, kahramanlar birbirlerinden on-
tolojik bir farklılık gösterir. Oğuz Atay’a göndermelerle kat edilen 
metinde, anlatıcı hemen her şeyden bağını kesmek isterken, zaman 
içinde itirafçı koğuşuna yerleşecek Selim için dış dünya olmazsa 
olmazdır. Göçebe anlatım burada çeşitli kanallar arasında bir geçiş 
sistemi kurmuştur. Selim’in hareketi dışarıya doğruyken, anlatıcı içe 
doğru bir hamle yapar. Bir başka deyişle, Özyaşar’da hareket doğru-
sal değil, eğrisel bir akım izlemiştir.

“Yarışma” öyküsü Kafka’ya yollanan selamla yönelimini belli 
eder. Kanarya âlemindeki amansız var kalım mücadelesinin anlatıl-
dığı metinde temel arayış özgürlüktür. Deleuze ve Guattari’ye (2008) 
göre hayvanoluş, “bir yoğunluklar haritasıdır. Hepsi birbirinden ayrı 
olan ve bir çıkış aradığı ölçüde insana aşılanmış bir hâller bütünü-
dür. Kendisinden başka bir şey dile getirmek istemeyen yaratıcı bir 
kaçış çizgisidir” (s. 53). Özyaşar’da kısıtlılık hâli hemen bütün kah-
ramanların ortak kaderi olmuş gibidir. Evde, kafeste, cezaevinde, 
kendinde ve “başka”da kısıt olmak yazınsal kabiliyet alanını sınır-
lamış görünür; ancak bunun sağladığı potansiyel özgürlük imkânı 
sonsuz deneyimlere kapı aralayacaktır. Nitekim metinlerdeki kah-
ramanlar baskı dünyasında yaşasalar da, özgürlüğe en teşne grubu 
temsil ederler. Özyaşar bir azınlık söylemi içinden dildeki kırılmala-
ra odaklanmıştır. Bunu yaparken bulunduğu edebi kanonun dışına 
çıkarak periferide kalanların duygusal ve düşünsel kapasitesine gü-
venmiştir. Ulus Baker (2011), edebiyatçıyı kadının, çocukluğun, geri 
kalmışlığın ve sömürülenin hikâyesini anlattığı ölçüde kendi dilinde 
azınlık olabilen kişi olarak tanımlar (s. 395). Kaldı ki göçebe edebi-
yat dilsel çatlakları, toplumsal kekemeleri, yutkunmaları ve farklı ses 
tonlarını kaydedebildiği oranda güçlü bir özellik kazanır. Sözgelimi 
“Kokulu Silgi” hayatın olağan akışı içinde meydana gelen sosyal bir 
kesintiyle mazruftur. Tematik açıdan güncel politik atmosfere en çok 
göndermenin yapıldığı metinlerden olan öykü “dağa çıkan” bir abi-
nin geride bıraktığı kıvanç ve acı durumlarına eğilir. Anlatıcı diğer 
birkaç öyküde olduğu gibi topal ve kalecidir. Abi arkada bıraktıkla-
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rıyla hem bir gurur kaynağı hem de cezai bir yüktür. Özyaşar anla-
tıcının noksan kişiliği üzerinden toplumsal bir çatışmayı derinleş-
tirmiştir. Abiden dolayı ağır bir model baskısıyla karşılaşan anlatıcı, 
bir yandan da annesi Türkçe bilmediği için ondan utanan ve askerin 
sıcak tavrına cevaben asker olma hayalleri kuran birisidir. Bununla 
birlikte, köyün diğer mekânlarla olan ilişkisizliği bir başka düzlemde 
kişiler arası temassızlığa yol açmıştır. 

Özyaşar bu temassızlık meselesini “Karşılıksız Fotoğraf ” isim-
li öyküde daha bireysel bir alana hasreder. Bu öykü kitabın bütünü 
içinde bir getto oluşturmuş gibidir. Sevim Burak’ın “Pencere” öy-
küsüyle kimi benzerlikler taşıyan metinde anlatıcı “mezardan oda-
sında” aynaya oturmuş, intiharı düşlemektedir. Karşı apartmandan 
ona bakan bir başka kadın, anlatıcının ölüm düşüncesine daha da 
kapılmasına yol açmıştır. Penceredeki kadın kendi intihar arzusunu 
anlatıcınınkiyle bitişik kılmıştır. Bir başka ifadeyle, anlatıcının eyle-
mi onun eylemi olarak da yazılacaktır. Özyaşar öznelliğin parçalan-
masını türdeş iki kişilik açısından ele alırken ilk defa güncel politiğe 
minnet etmez. Deleuzyen teoride özne bir tür yığışım gibi beliren, 
birbirleriyle kesişen çizgilerden oluşan bir yumak olarak görülür. 
Özne içine doğduğu hareketlilikte oluşan, değişen ve girdiği her yeni 
ilişkiyle farklılaşan bir düğümdür (Su, 2013, s. 150). Öznellikler ara-
sındaki sınırların geçişken yapısı göçebelik hâletiruhiyesiyle açıkla-
nabilir nitelikler taşır. Durağan bir kategori olmayan özne başka öz-
nelerle ilişki kurma kapasitesiyle bir doyuma ulaşacaktır. “Karşılıksız 
Fotoğraf ”ın anlatıcı öznesi penceredeki özneye bakışımlı bir biçim-
de temas etmeye çalışır; ancak onun varılacak son kişi olmadığını bi-
lir. Aynı bilgi penceredeki kadın için de geçerlidir. Hem teması hem 
de o teması aşıp yeni bir ilişkiselliğe ulaşmayı hedefleyen bu yazınsal 
enerji öznelliği parçalar. Özyaşar gerek üslup gerekse karakter seçi-
miyle sonsuz göçebelik olgusunu paylaşır. 

Buna en iyi örneklerden biri de Sarı Kahkaha’nın en akıcı me-
tinlerinden olan “İsmin Halleri” öyküsüdür. Parçalanmanın fiziksel 
ve ruhsal bir arzuya dönüşerek öznenin yerinden olmasına sebebiyet 
vermesi ilginç değildir. Hâlden hâle giren özne bir türlü kendilik bi-
lincine erişemez; “sahip olması gereken isim”den mahrumdur. Her 
hâl, her isim ona dar gelirken “suyu bulandırmaktan” da vazgeçmez. 
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Göçebe olarak geçtiği her yolda bir temas bırakırken hiçbir zaman 
bütünlüğe erişemeyeceğini bilerek davranır. Özyaşar’ın çoğu kahra-
manın fiziksel yahut ruhsal tamlığa ulaşamamaları bununla ilgilidir. 
Bu tamlık arayışının daima sadece arzu olarak belirmesi kahraman-
ların kendiliklerine dair bir kusur yaratırken, tikel bir kimlik kurgu-
suna hapsolmalarının da engelleyicisi olur. Hem “Kepenk”te hem de 
“Yan” isimli öyküde karşılaşılan Kâmil için dış dünyayı güdüleyen 
her türlü oluş bir kapan hâlini alır. Güncel politik olaylar bu öykülere 
tevarüs etse de, genelleyici bir tabakaya dönüşememiştir. İki öykü-
nün de izleksel akışı karakterlerin kendileriyle ve tarihleriyle yüz-
leşme arayışıyla belirlenmiştir. Bu sırada “kemik dolu kuyular”dan, 
“kara kış gibi bastıran devlet”ten, “kapatılan kepenkler”den ve anlatı-
yı kesen “savaş uçakları”ndan da bahsedilir. Özyaşar Kâmil’in kişisel 
hikâyesiyle kamusal uzamı boydan boya kat eden toplumsal katmanı 
örtüştürür. Ancak bu örtüşme birinin diğerini kapsaması biçiminde 
gerçekleşmez. İki düzlem birbirlerinin alanlarına kâh değerek kâh 
da sızarak ilerlemeye çalışır ama konumların dokusunda bir bozul-
ma meydana gelmez. 

Sarı Kahkaha’nın jenerik anlatısı “Felç” isimli öyküdür. Teker-
lekli sandalye mahkûmu Ekber’in kendi gibi engelli başka bir kadı-
na aşkı etrafında kurgulanan metin Özyaşar’ın yapıtındaki karakter 
çeşitliliğini yansıtması bakımından kıymetlidir. Ekber’in aşkına 
karşılık olarak, “ben o sakata mı kaldım” diyen kadının cevabı en-
gelli bireyler arasında dahi eşitsiz söylemin korkunç boyutlar ta-
şıdığını gösterir. Diğer öykülerdeki topal kahramanlar gibi sadece 
kaleye geçmesine izin verilen Ekber, tekerlekli sandalyesine “beden 
hasta ruh seferde” yazdıracak düzeyde özgürlük arayışıyla doludur. 
Ekber’in bedensel bariyeri, ruhsal göçebeliğin açtığı yoldan gidilir-
ken hükümsüzleşir.

Sonuç
Deleuze ve Guattari (2008) Kafka’nın Günlükler’inden şu cüm-

leyi alıntılarlar: “Küçük bir ulusun belleği, büyük bir ulusun belle-
ğinden küçük değildir; dolayısıyla eldeki malzemeyi daha bir titiz-
likle işler” (s. 28). Bu özellik Özyaşar’ın metinlerini farklı biçimsel 
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tarzlara yönelmek konusunda avantajlı kılmış gibidir. “Küçük” ulu-
sun üyesi olmak makro dilin tarihsel akışında artçı sarsıntılar mey-
dana getirme imkânı vermiştir. Yeni konumlanılan edebi uzamın 
diktası bu sarsıntılar eliyle kısmi de olsa hasar görür. Özyaşar ödünç 
aldığı dilin içinde yeni bir mekân kurgusuna gitmeden, boşluklar 
arayarak ilerlemeye çalışan bir politika tutturur. Göçebe kültürde ev-
cilleşme yasaklı alanın belirteçlerindendir. Nitekim Özyaşar’ın anla-
tısındaki geçişkenlik noktaları yerleşikliğe fırsat vermeyecek tarzda 
oluşturulmuştur. Diğer bir deyişle, bu üslupta kelimeler bilindik or-
tamlarından çıkarılarak, başka mecralarda işlenmeye bırakılmıştır. 
Şair-öykücü arası yazarlık konumunda her öykü diğer öykülerdeki 
derde kolaylıkla harmanlanabilir bir görünüm sergiler. Bu ortaklık 
yazınsal politikanın belirli bir hâletiruhiye etrafında şekillenmesi-
nin sonucudur. Özyaşar’ın kusurlu, eksik ve içe dönük kahramanları 
âdeta bütün öyküleri tasallut altına almıştır. Yine de bunların çoğu 
bir özbilinç sahibidir: Politik, kültürel ve bedensel kusurlar bu kah-
ramanların yaratıcı dönüşümü noktasında kayda değer bir farklılık 
yaratmıştır. Türkçe edebiyatın gerilimli ve kurucu tartışmalarından 
biri olan “coğrafi kader” meselesini Özyaşar deyim yerindeyse kuca-
ğında bulur. Ancak metinsel düzeyde politik angajmanlara girilme-
diği, görece özerk bir seyir izlendiği söylenmelidir. Özyaşar içerik 
bakımından oldukça ağır bir malzemeyi siyasal düzenekleri devre 
dışı bırakarak metnine yedirmiştir. Özyaşar’ın şiirsel üslubu daima 
çeşitli tuzaklarla baş etmek durumunda kalarak farklı yönelimlere 
açık bir yapı göstermiştir. Ancak buradaki asıl nokta, ulusal kimlikle 
ilgili deneyim ve görüşlerin bir yazınsal maniyerizme de yol açma-
yarak kendi gelişimlerini tamamlamış olmalarıdır. Özyaşar baskın 
kültürün kamusal düzeyde meydana getirdiği hasarları sözcelemin 
radikal niteliğiyle aşmaya dönük bir edebi ontoloji kurmaya çalış-
mıştır. Metinlerdeki kaçış noktaları mutlak bir özgürleşmeye yol aç-
masa da, türlü türlü çıkış imkânları önerebilmiştir. Kaldı ki, göçebe 
edebiyatın ihtiyaç duyduğu şey de aşkınlık değil, sürekli harekettir. 
Değişim olgusuna yaslanmayan hiçbir göçebe tarz yoktur. Göçebe 
hem yaşamda hem de yaşamın bir tür karikatürü olan edebiyatta 
yolculuk fikrinden beslenir. Üstelik sonlu ve tanımlayıcı olmayan bir 
yolculuk.
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Uruguaylı yazar, eleştirmen ve aka-
demisyen Ángel Rama (1926-1983), Latin 
Amerika’nın en önemli edebiyat eleştir-
menlerinden biri olarak anılır. Aralarında 
Rubén Darío, José Martí, José María Ar-
guedas, Juan Carlos Onetti, Gabriel García 
Márquez ve Mario Vargas Llosa’nın da ol-
duğu pek çok Latin Amerikalı yazar hak-
kında eserleri bulunmaktadır. Latin Ame-
rika modernleşmesi (modernismo) üzerine 
çalışmış ve Universidad de la República’da 
(Uruguay Devlet Üniversitesi) İspanyolca 
edebiyatlar konusunda ders vermiştir. 

En önemli eseri olarak kabul edilen, 
Latin Amerika’daki edebiyat odaklı kültür-
aşımını (transculturación) anlattığı Trans
culturacíon narrativa en America Latina’da 
(Latin Amerika’da Anlatısal Kültüraşımı) 
Kübalı antropolog Fernando Ortiz’in bir-
leşen ve kesişen kültürleri anlamak için 
geliştirdiği kültüraşımı kavramını Latin 
Amerika kültürlerine uyarlamış, bu kül-
türler arasındaki etkileşimi incelemiştir. 
Bu kavramı kullanarak bazı Latin Ameri-
kalı yazarların hem popüler ve yerel kültür 
öğelerinden hem de Avrupa ve Ameri-
ka’daki avangart edebi tekniklerden aynı 
anda yararlandıklarını açıklamaya girişir. 
Rama, Perulu romancı ve antropolog José 
María Arguedas’ın Los Rios Profundos 
(Derin Nehirler) adlı romanının bu kav-
ramı en iyi örneklendiren eser olduğunu 
savunur. Öte yandan, Rama’nın kuramın-
daki Latin Amerika’nın kültürel bütünlü-
ğü konusundaki gelecek ideali eleştirilmiş, 
kültüraşımının doğal bir sosyo-kültürel 
süreç olmadığı savunulmuştur. Rama’nın 
eserlerinin tarihi bağlamı içinde okunma-
sı gerektiğini savunan kültürel çalışmalar 
araştırmacıları da vardır. Rama’nın bu 
bağlamda geliştirdiği kavramlar postko-
lonyal çalışmalar ve Latin Amerika çalış-
maları alanındaki tartışmanın referans 
metinlerindendir. 

Latin Amerika modernizmi hakkın-
daki kitabı Las mascaras democraticas del 
modernismo (Modernizmin Demokratik 
Maskeleri) Latin Amerika edebiyatını an-
lamak için temel eserler arasında gösteri-
lir. En önemli kavramsallaştırmalarından 
birinin yer aldığı La Ciudad Letrada (Kül
türlü Şehir) ise yazarın ölümünden sonra 
yayımlanmıştır. Rama bu kitapta Amerika 
kıtasındaki edebiyatları şehir ve edebiyat 
ilişkisi bağlamında karşılaştırmalı olarak 
incelemiştir. Venezüela’nın Ayacucho Kü-
tüphanesi himayesindeki, İspanyolca ve 
Portekizce yazılan tüm metinlerin kurta-
rılması ve standardizasyonu konusundaki 
büyük bir yayıncılık projesine katılmıştır. 
Rama, El Nacional gazetesinde ve Venezü-
ela’daki çeşitli gazete ve dergilerde düzenli 
olarak yazmıştır. 

Ángel Rama Uruguay’da 1973 yılında 
gerçekleşen askeri darbenin ardından ya-
şamının kalan kısmını sürgünde geçirdi. 
1983 yılında Kolombiya vatandaşlığına 
geçti. Aynı yıl Paris’ten Bogotá’ya gitmek 
için bindiği uçağının Madrid’de düşmesi 
sonucunda eşi Arjantinli sanat eleştirmeni 
Marta Traba, Meksikalı yazar Jorge Ibar-
güengoitia ve Perulu şair Manuel Scorza 
ile birlikte yaşamını yitirdi. 

Yazarın “Edebiyat ve Sürgün” (Lite-
rature and Exile) adlı makalesi ilk olarak 
1981 yılında Review adlı dergide “Foun-
ding the Latin American Literary Com-
munity” (Latin Amerika Edebiyat Toplu-
luğunu Kurmak) üst başlığıyla İngilizce 
olarak yayımlanmıştır. Rama makalesinde 
Latin Amerika’daki darbe ve baskı dönem-
lerinde sürgüne gönderilen yazarlar ara-
sındaki etkileşimin olanaklarını, değişen 
okur kitlelerini, yazarlarının büyük bölü-
mü sürgün deneyimi yaşamış olan Latin 
Amerika edebiyatının sürgünden nasıl et-
kilendiğini anlamaya çalışmıştır. (ç.n.)
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Ángel Rama1

Çeviren: Başak Bingöl Yüce**2

Latin Amerika’nın çalkantılı siyasi tarihi (ki bu tarih bağımsız-
lık savaşlarının hemen ardından sivil zihniyetli aydın kesimle askeri 
güçlerin ya da siyasi yöneticilerin ve diktatörlerin karşılaşmasını da 
içeriyor) bu asrın ekonomik göçler gibi yeni etkenleriyle birleşince 
daha da karmaşıklaşarak bugüne kadar devam etmiştir. Söz konusu 
etkenleri siyasi sürgün tartışmasından ayrı tutmak yanıltıcı olur.

1. Diaspora Halkı
Kaliforniya ya da Teksas’a göç eden milyonlarca Meksikalı, Bu-

enos Aires’i en kalabalık Paraguay şehri yapan çok sayıda Paraguay-
lı, Venezüela’ya yerleşen Dominikliler ya da Kolombiyalılar ve son 
dönemde dünyaya yayılan Şilililer, Arjantinliler ve Uruguaylılar yal-
nızca siyasetle ilgili olmayan, tarafsız görünen ekonomik sebeplere 
bağlanamayacak bir göç olgusunun parçasıdır. Vakaların çoğunda 
asıl nedenin sert ve adaletsiz bir toplumsal yapıyı sürdürerek insan-
ların yaşam imkânlarını sınırlayan ve onları on dokuzuncu yüzyılın 
ikinci yarısında Avrupa’da olduğu gibi bir dış göçe zorlayan siyasi 
baskı olduğu görülür. 

Bu tür göçler, en iyi haliyle, hükümetlerin temel ihtiyaçları kar-
şılamadaki yetersizliğini kanıtlar ve siyasetle ekonomi arasındaki 
bağı vurgular. 1930’dan sonra Latin Amerika’da büyük çaplı yerin-
den etmeler artış gösterdi: Bir yandan kontrol edilemez bir kentsel 
büyümeyle sonuçlanan ve birincil sebebi kırsal bölgelerdeki dünya 
çapında iş gücünün yeniden dağıtılmasından kaynaklanan fakirleş-

* Rama, Á. (1981). Founding the Latin American Literary Community. Literature and 
Exile. Review: Literature and Arts of the Americas. Vol. 15, 30, 335-342.
** Çevirmen. basakbingol@icloud.com
Çevirinin gönderim tarihi: 03/01/2018. Çevirinin kabul tarihi: 09/01/2018.
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me olan iç göç, diğer yandan bu süreci şiddetlendiren, Latin Ameri-
ka içinde bir cazibe ve çekim merkezi olan Buenos Aires, São Paulo 
ve Meksiko’ya ya da Miami ve Los Angeles gibi Kuzey Amerika şe-
hirlerine olan dış göçler. 

Sürgün ve göçmen arasındaki bir bakıma elitist olan ayrım dü-
zeltilmeli, özellikle on dokuzuncu yüzyıla ait kelimeler olan “kov-
ma” ve hukuki terim “aforoz”u yeni, yabancı kökenli bir terimle, 
“sürgün”le yer değiştirten gizli anlamsal kaymadan dolayı. Sürgün 
artık anavatanından kovulan vatandaşa denmiyor -kovmak bir bakı-
ma baskıcı rejimlerin uygulamayı bıraktığı kahramanca bir önlem- 
onun yerine zulümden, hapisten ya da ölümden kurtulmak için ya 
da çoğunlukla kendisine daha uygun şartlar sağlayan bir ülkede işini 
sürdürmek için (ki bu iş genelde sürgündeki kişinin kendi hüküme-
tine karşı mücadelesini içeriyor) gönüllü olarak ülkesini terk edenler 
artık sürgün diye adlandırılıyor. Sürgünler arasında aydın kesimden 
insanlar yani siyasiler, profesyoneller ve yazarlar daha çok tanınsa 
da emekçiler, beyaz yakalı işçiler, öğrenciler, hatta iş adamları ço-
ğunluğu oluşturuyor. Eğer çağdaş kitle göçünün derin kökenlerini 
sürgünün çağdaş gerçeklikleriyle birlikte düşünürsek, sürgün ve göç 
arasındaki keskin sınırların nasıl ortadan kalktığını da görürüz. 

Sürgün yazarların sorunları ancak sürece bir bütün olarak ba-
kıldığında anlaşılabilir: Çünkü artık soyutlanmış ilgi odakları olma-
yı bırakır, bütün insanlarla beraber yerinden edilen o geniş eğitimli 
insan tabakasının seçkin üyelerine dönüşürler. Hepsi birlikte, daha 
yüksek oranda insan hakları ve daha iyi iş, eğitim ve sosyal hare-
ketlilik imkânlarının olduğu, yani insan haklarının daha iyi ifade 
edilebildiği ülke ve şehir arayışındaki, diasporadaki Latin Amerika 
halklarını oluşturur. Yazarlar da göçmenler gibi bu tür ideallere sa-
dık kalarak söz konusu ilkelerin reddedildiği kendi ülkelerine sada-
katsiz olur ve bunun için milli duygulara eşlik eden bir duygusallıkla 
sürekli kınanırlar. Bu kınamalara yanıt ise sürgünde yazdıkları eser-
ler ve nihayet kendi ilkeleriyle ulusal gerçekleri örtüştürebildikleri 
zaman ülkelerine dönme niyetleridir. 

José Martí, Tampa’daki balıkçılara ve emekçilere Küba’nın ba-
ğımsızlığını destekleme çağrısı yaptığında, yurt dışında ulusal kül-
türü sürdürme ve ülkelerinden çok daha demokratik, sömürge ol-
mayan bir yaşam deneyiminden yararlanan ortak kültürel ve siyasi 
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bir davaya adanmış aydınlarla göçmenleri birbirine bağlamak için 
bir işbirliği modeli de sunmuş oluyordu. Yani zor bir kültüraşımı 
sadece diasporanın genel özelliği değil, Los Angeles’ın varoşlarında 
yaşayan Meksikalı günlük işçiyle, Maracaibo ya da Caracas’ta yer-
leşmiş Kolombiyalı köylüyle ve Buenos Aires’teki Paraguaylıyla aynı 
sarsıcı toplumsal deneyimlere ve ani değişimlere maruz kalmış ay-
dın bireyin de yaşadıklarıdır. ABD’de deneyimlenen modernleşme 
şoku daha etkili olabilir ama Avrupa ve Kuzey Amerika normlarına 
göre modernleşen Latin Amerika şehirlerine yerleşmek, geleneksel 
olarak yerlilerin etkisi altındaki bölgelerden gelen köylülerin yaşadı-
ğından pek de farklı bir deneyim değildir. 

Daha iyi eğitimli, uyum sağlama konusunda daha yetkin ve 
daha evrensel bakış açısına sahip olsalar da, aydın kesim de (yukarı-
da belirtildiği gibi) kültür şoku ve kıtanın homojen bir birim olduğu 
inancının gölgesinde kalan kültürel çeşitliliğin keşfi bağlamlarında 
kültüraşımından etkilenir. And Dağları bölgesini Río de la Plata’dan1 
ya da Antiller’i kültürel açıdan etkili olan Meksika platosu bölgesin-
den ayıran açık kültürel farklılıklar vurgulanmalıdır. Aynı zamanda 
bütün söylevlere, uluslararası anlaşmalara ve resmi sanatsal değiş 
tokuşa rağmen Latin Amerika’daki farklı bölgeler arasında Avru-
pa’dakinden çok daha az iletişim olduğu kabul edilmelidir. Örneğin 
Arjantin’le Meksika arasında kültürel bir köprü yoktur: İki ülkenin 
de oldukça gelişmiş olan aydın kesimi bilindiği gibi içeriye doğru 
büyür ve sadece dışarıya, özellikle de Fransa ya da ABD’ye baktıkla-
rında ortak bir zemin bulurlar. Jorge Luis Borges ve Octavio Paz gibi 
edebiyatçıların Latin Amerika’nın kalan kısmı konusunda bir farkın-
dalık içermeyen itibarlı entelektüel kariyerleri olmuştur: Eksenleri 
Avrupa karşısında ulusal kültürleridir. Bu nedenle son dönemde, 
daha önce temas etmedikleri bölgelere -mestizo ve mulattoların2 
Amerika’sına- yerleşen Arjantinli sürgünler Avrupalıların Doğu’da 
karşılaştığına benzer egzotik gerçekler keşfetmektedir. 

1 Güney Amerika’da bulunan Paraná ve Uruguay nehirlerinin beraber oluşturduğu ne-
hir ağzına denir. İspanyolcada Gümüş Nehir anlamına gelmektedir. Uruguay’ın başkenti 
Montevideo ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in arasındadır. (ç.n.)
2 Mestizo, melez, iki ayrı ırktan olan anlamına gelir. Latin Amerika’da karma bir ırksal 
ve etnik soydan gelen özellikle Amerikan yerlisi ve Avrupa kökenli kişiler için kullanılır. 
Mulatto ise ebeveynin biri siyahi diğeri beyaz olan kişiler için kullanılır. (ç.n.)
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Goulart rejimi askeri darbeyle devrilince (1964) Latin Amerika 
ülkelerine dağılan Brezilyalı aydınlar da benzer bir deneyim yaşadı-
lar, ki bu şimdi ülkelerine döndükleri için yararlı sonuçlar doğurma-
yı vadediyor. Bu aydınlar, sadece siyasi tuhaflıklarıyla değil kültürel 
yöntemleriyle de İspanyolca konuşulan Amerika’yı “keşfettiler”: Ma-
rio Pedroza Şili’de, Ferreira Gullar Buenos Aires’te, Darcy Ribeiro 
Montevideo’da ve Francisco Juliao Meksiko’da, hepsi, bilinmeyen 
kültürlerinin elçisi ve ötekilerin tanıdık ama yine de uzak ülkeleri-
nin tahlilcisi oldular. Darcy Ribeiro’nun As Américas e A Civilização 
(Amerikalar ve Medeniyet) adlı kitabı gibi yaratıcı ve zekâ ürünü bir 
eser o uzun sürgün yılları olmasa yazılamazdı. Buna son yıllarda Gü-
ney Konisi’nden Brezilya’ya yerleşen büyük profesyonel bir kesimi 
de eklersek, son iki yüzyıldır ilk kez Latin Amerika kültürünün iki 
büyük yarı küresi arasındaki geleneksel iletişimsizliğin ortadan kalk-
tığını söyleyebiliriz. Bu bana göre çok önemli bir olaydır.

2. Latin Amerika’ya Makroyapısal Bir Bakış
Yukarıda söylenenler entelektüel sürgüne ilişkin öne sürdüğüm 

paradoksal bir gerçeği de doğruluyor: aslında Latin Amerika’daki bu 
kültürel değiş tokuş ve birleşmenin hızlanmasını diktatörlere borç-
luyuz, bu idealler kâğıt üzerinde hep kabul edilmiş ancak nadiren 
hayata geçirilmişti. Normal şartlar altında mümkün olmayacak dü-
zeyde bölgeler arası temaslar kuruldu, bu sadece bilgi değiş tokuşuna 
değil, bereketli ve öngörülemeyen sonuçlar doğuracak bir kültürel 
buluşmaya da olanak sağladı. Bu bağlar sonuçta daha iyi bilgilendi-
rilmiş ve biçimlendirilmiş bir bakış açısının ortaya çıkmasına yar-
dım etti; aynı zamanda küresel yorumlamaya dayalı ortak girişimle-
re de yol açtı. Süreç, Latin Amerika’da toplum bilimlerinin güçlü bir 
şekilde gelişmesinde zaten belirgindi ancak şimdi başka entelektüel 
grupları da içeriyordu, bu da bölge hakkında genel bir eleştirel söy-
lemin gelişimini güçlendirdi. 

Dahası, önceki on yılların genelleştirici bakış açısının aksine 
Paris, Londra ve New York’ta kök salan, tehlikeli şekilde sistemli 
olan ve aslen Latin Amerikalılarca kullanılan bu yeni söylem Latin 
Amerika’nın içinden işlemeye başlamış ve (hepsinden öte Meksiko’da 
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ama Caracas ve Havana’da da) şaşırtıcı sonuçlar doğurmuştu, çünkü 
öngörülebilir siyasi ve toplumsal tartışmacılığı ve kapsayıcılığı daha 
önce çoğunlukla eksik olan özenli metodolojiyi ve sağlam belgele-
meyi dışarıda bırakmıyordu. 

Ulusal ya da bölgesel bölümlendirme daha iyi tanımlanmış kap-
samlı bir tasavvura bıraktı yerini. Belli ki, bu sadece bazı şehirlerdeki 
sürgün yazar öbeklerinden kaynaklanmıyordu ama onların uygula-
dığı bilim dallarındaki gelişmelerden, bugün ekonomiden dilbilime 
kadar uzanan çeşitli alanların özelliği olan makroyapısal ve evrensel 
bir görüş açısından da faydalanan gelişmelerden doğuyordu. 

Odaktaki bu değişikliğin edebiyata da hem yaratıcı eserlerde 
hem de eleştirel çalışmalarda yansımaları oldu. Yazarlar ve eleştir-
menler Latin Amerika’da zamanın devasa genişliğini mekânın geniş-
liğiyle uyumlu hale getirmeye giriştiler: Bu iddialı girişimde, eski ede-
biyata hâkim olan yaygın olaylar konusundaki takıntı, sadece geçmişi 
romantik tarihçilerin çizdiği belirgin çizgilerle tekrar yakalama değil 
aynı zamanda geçmişi ve şimdiyi anlamlı bir söylemle biçimlendirme 
gibi kapsamlı bir amaca bıraktı yerini. Geçmiş, edebiyatımızda yeni-
den ortaya çıktı - sömürge dönemi, hatta daha öncesi, yerli kültürler 
ve elbette olguların yabancılığından çok, onları kalıplara yerleştiren 
karmaşık ilişkilere odaklanan eserlerde görülen o canlı on dokuzuncu 
yüzyılımız: Augusto Roa Bastos’un Yüce Ben’i (Yo, el Supremo), Car-
los Fuentes’in Terra Nostra’sı, Ernesto Cardenal’in Şüpheli Boğaz’ı (El 
estrecho dudosa) ya da Gabriel García Márquez’in Yüzyıllık Yalnızlık’ı 
bu eğilimin dönüm noktalarıydı. Öteki yazarlar için zamanın engin-
liğiyle uğraşmak yeterli değildi, o nedenle aynı derecede uçsuz bu-
caksız olan Latin Amerika mekânını da anlatmaya giriştiler. Eduardo 
Galeano’nun Latin Amerika’nın Kesik Damarları gibi sosyolojik edebi 
denemeler yol gösterdi. Son döneme ait bir romanın adı da manidar: 
Homérica Latina (Latin Homeros). Benzerlikleri ve farklılıkları ara-
maktan çok, ki bu Alfonso Reyes’ten Ezequiel Martínez Estrada’ya 
kadar bir kuşak denemeciyi harekete geçirmişti, şu anda gördüğümüz 
şey bize bir kıtanın işleyişini açıklayabilecek ve ona uygun bir gelece-
ği yansıtacak makroyapı için bir arayış. Pedro Orgamvide, Abel Posse 
ve Luis Britto García bu yapının farklı modellerini önerdiler.
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3. Yazar ve Okurları
Temel sorun yazar ve okurları arasındaki ilişkide yatar. Sürgün 

gerçekleştiğinde, bir yazar bu ilişkinin yazardan okura doğru tek 
yönde işlemediğini, alıcı ile vericinin birbirini beslediğini, aynı dü-
şünce çerçevesi ve süregelen bir iletişim içinde aynı kültürel çabayı 
paylaştığını fark ederek çoğunlukla şaşkınlığa uğrar. 

Artık durum değişmiştir. Sürgün yazar üç olası okur kitlesi için-
de işlev görmektedir: Geçici olarak yerleştiği ülkenin ya da kültürün 
okur kitlesi, diktatoryal kısıtlamalara karşın iletişimi sürdürmeye 
çalıştığı ülkesindeki okurlar ve diasporadaki halkın yani hemşeh-
rilerinin oluşturduğu okur kitlesi, ki bu kitlenin içinde artık yazar 
muhtemelen bir kültürel gettodaymış gibi çalışacaktır. Tek bir okur 
kitlesini seçmek mümkün olsa da bu farklı kitlelerin hepsine ulaş-
maya çalışan yazarlar çok daha fazladır: Konular bağlamında yuka-
rıda incelediğimiz makroyapıya doğru giden ve şimdi yazarın eseri-
ne, tam da doğumunu etkilediği için, daha içkin olan eğilimin diğer 
bir örneği. Eğer edebi eserleri oluşturan yüksek düzeydeki kültürel, 
anlamsal ve dilbilimsel karmaşıklık göz önüne alınırsa, yazarın çatış-
malı niyetlerin, hatta çelişkilerin yol ağzında olduğu kolayca görülür. 
Çelişkili bir biçimde bu durum, dili yabancı olan bir yere yerleşmek-
tense kendi dilinin konuşulduğu bir ülkeye taşınmak zorunda kal-
dığında daha yoğun olabilir, çünkü ilkinde fark o kadar güçlüdür ki 
ya ana dilini terk edebilir ya da tamamen kendi kültürel kökenlerine 
dönebilir; bu daha sık rastlananıdır. Ya Conrad olabilir ya da Kavafis. 
Julio Cortázar’ın Paris’teki uzun gönüllü sürgünü (Arjantin’in dilin-
den bile daha çok) Buenos Aires’in diline öyle bütünüyle yoğunlaş-
masına neden olmuştu ki, bütün karakterleri kökenleri ne olursa ol-
sun porteño3 şivesini konuşurken adeta dilsel olarak türdeştir. 

Bu, dilin derinliklerinde çalışan şair için zor bir durumdur. 
“Otomobil”i “araba”yla değiştirme meselesi değildir, daha çok ke-
limelerin taşıdığı duygusal yük meselesidir, bir kültürün canlı var-
lıklar olarak onlara verdiği zengin bir anlam çokluğu - çok yönlü, 
muğlak, gizemli, bazen aldatıcı, bizi bir anda ürkütme yetisine sahip. 

3 Liman şehirlerinde yaşayanlar için kullanılır. Özellikle Buenos Aires’te yaşayanlara ve-
rilen addır. (ç.n.)
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“Aduana lingüística,” dilin gümrük dairesi, Alfonso Reyes’in Ameri-
ka kıtasının çeşitli bölgelerinde erotik ve müstehcen dil kullanımını 
karşılaştırdığı kitabına verdiği addır. İspanyolca konuşan hangi in-
san hakaretin, aşkın ve tüm bedenin yanıp tutuştuğu bu gizli kelime-
lerin gücünden habersizdir ki? Nasıl olur da bu kelimeler başka bir 
dil topluluğunda plastik saatler gibi eriyip artık zamanı göstermez 
olurlar? Nasıl olur da o öteki dil topluluğunun kendine özgü kalıpla-
rı duygularımızı ifade etmekte güçsüz kalır? Kelimelere olan budur 
ve yazar da kelimelerle kurar eserini. Bu dilsel olgu ancak kültürel 
olarak nitelenebilecek bir başka dilsel olgunun parçasıdır, çünkü 
Amerika kıtasının İspanyolca konuşulan her bölgesi kaçınılmaz ola-
rak diline de yansıyan özel kültürel normlara karşılık gelir. 

Bunlar aşılmaz değildir ama iletişime ket vuran engellerdir. Sür-
gün yazarı bir kültürün geçici misafiri konumuna sokarlar. Yazara 
rastlantı sonucu benimsediği topluluktan çok kendi ülkesinin top-
luluğuyla bağlantılı olma hakkı verilir. Burada kıskançlık ve yabancı 
düşmanlığından bahsetmeyeceğim, ki nezaketin ve temkinin kabul 
etmemize izin verdiğinden çok daha yaygın olan iki beladır. Yazarın 
diğer iki okur kitlesiyle diyaloğu kalır geriye: Ülkesindeki kitle, ki 
esaret altındadır ve sözlerini hemen hemen hiç duymaz, ve diaspo-
radakiler, ki bu onun en verimli ve iletisiyle en çok ilgili olan okur 
kitlesidir. Bu kitle yazarla aynı şartlar altında yaşar: Sürgün, sıla öz-
lemi, dönüş umudu ve çocuklar konusundaki kaygı, çünkü çocuklar 
doğal olarak yaşadıkları yeni toplumun bir parçası oldukça geçmiş-
le bağlarını koparmaya başlamışlardır. Bu iki okur kitlesine ilişkin 
yazar geçmiş deneyimlerimizden aşina olduğumuz bir rol üstlenir: 
Kültürel mirasın koruyucusu ve destekçisi, bu mirasın yaşamasını ve 
gelişmesini sağlayabilecek siyasi çözümlerin yorumcusu.

4. Kültürel Mirasın Bekçileri
Diktatörlüklerin en kötücül özelliklerinden biri anti-entelektü-

alizmdir. Askeri yönetim yazarları, ülkenin siyasi yapısını, değiştir-
meye çalışılan toplumsal karışıklığın sorumlusu olarak görmüştür. 
Abartılmış olsa da bu suçlamada bir gerçek payı da vardır. Temel so-
runları değerlendirebilecek aydınlar arasındaki demokratik düşünce 



94

Ángel Rama - Çeviren: Başak Bingöl Yüce

monograf 2018/9

alışverişi, modernleştirici ve yer yer devrim niteliğinde dönüşüm 
çağrısı yaparak Latin Amerika’nın çeşitli ülkelerindeki eski yapıların 
sorgulanmasını sağladı. Ordu, asıl tehlikenin işçilerden değil, üniver-
sitelerden ve entelektüel dergilerden geldiğini gördü. Üniversiteleri 
dağıtarak, yayınevlerini kapatarak, aydınlara işkence ederek ve zarar-
sız da olsa kültürel yaşamı normale döndürebilecek her türlü etkin-
liği yasaklayarak bu tehlikeye cevap verdi. Guatemala’dan Uruguay’a 
kendi ülkelerinde kalan aydınlar susturuldu ve kültürel diyaloğa katkı 
sağlayabilecek dışarıdan gelen hiçbir şeye izin verilmedi.

Askeri yönetim okullarda ve akademide hitabete dayalı resmi 
bir düzen kurdu. Kültürel hayat tamamen askıya alındı: Ekonomik 
fakirleşmeyle bu durum daha da kötüleşti. Askeri yönetim, entelek-
tüel bağımsızlığın değerlerine tamamen karşı olan katı bir değerler 
dizisi dayattı. Böylece, içeride sürgünde olan yazarların sahip olma-
dığı özgürlüklerden yararlanan ülke dışındaki sürgün yazar, tehlike 
altındaki kültürün bekçisi ve savunucusu olmak durumunda kaldı. 
Aslında sürgündeki yazarların büyük çoğunluğu ulusal kültürel ge-
lenek içinde çalıştılar (bu da yeni bir tür ulusalcılık için sağlıklı bir 
işaretti), ülkelerinin kültürünün yaratıcı değerlerini yeniden canlan-
dırmaya uğraştılar ve aynı zamanda bu kültürün ülkülerini, itirazla-
rını, hatta garezlerini sürdüler. 

Bu eğilim, bir topluluğun deneyimlediği büyük kargaşanın ne-
denlerini, o kargaşalar geçici olarak ya da tamamen bittiğinde araş-
tırma ve ifade etme konusundaki özel yetisiyle en çok edebiyatta 
güçlüydü. O anda edebiyat halkın, bu durumda diaspora halkının, 
taleplerine cevap veriyor gibi görünüyordu. Latin Amerika büyük 
toplumsal karışıklıklardan sonra bu edebi patlamaları tekrar tek-
rar gördü: Meksika Devrimi’nden büyüyen edebiyat, Kolombiya’da 
Rojas Pinilla’nın “barış”ıyla başlayan şiddet edebiyatı, Venezüela’da 
1968’den beri süren tanıklık edebiyatı. Eylemin sadece sloganlara 
yer bıraktığı dönemin ardından düşüncenin, açıklamanın, çekilen 
acıların hatıra ve tanıklıklarının edebiyata çevrildiği dönem geldi. 
Zaman zaman yürek paralayan çığlıklara benzeyen bu eserlerin üze-
rinde Edmond Dantès’in hayaletinin gezindiği doğrudur. Ama bu 
eserlerde bir topluluk kendisiyle hesaplaşmaktadır. 

Mağlupların edebiyatıdır bu. Bir zamanlar yenilgilerimizin za-
ferlerimizden daha dokunaklı eserlere ilham verdiği gözlemlenmiş-
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ti, bunun nedeni belki de daha kuvvetli bir çaba gerektirdiklerinden 
bu eserlerin edebiyatın sınırlarına ulaşmış olmasıydı. Mağlupların 
edebiyatı her zaman bir feragat işareti demek değildir, daha çok dü-
şünmek için verilen bir moladır. Yazarın bakış açısı geçmiş olayları 
tutarlı bir bütün olarak görmeye ve yorumlamaya imkân veren bu 
kısa ama gerekli soluklanmadan kazanç sağlar. Sanatsal ve düşünsel 
bakımdan, böyle bir tefekkür dönemi önceki dönemin savaşçılığın-
dan çok daha yararlı olabilir. İspanyol edebi dilinin kurucusu Cid 
Destanı sürgüne gidenlerin terk ettikleri evlere son bir kez bakmak 
için “gözlerinden yaşlar akarak” dönmeleriyle başlar. Cid sürgünün 
ve aynı zamanda sılaya dönüş umudunun şiiridir. Sürgündeki La-
tin Amerikalı yazarlar da bu uzun ve sancılı şiiri yazmaktadır. Bir 
yandan da ulusal bir geçmiş konusundaki saplantılarını paylaşarak 
geleceğin Latin Amerika edebiyat topluluğunu kurmaktadırlar.
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Bu çalışmanın ortaya çıkması uygun bir zamana denk geldi. On 
yıldan bu yana, Ermeniler dikkatlerin sıklıkla kendi üzerlerine ve 
kültürlerine çekildiği dünya çapında ulusal bir özgürlük mücadele-
sine dâhil oldular. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde veya 
başka yerlerde hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz Ermeni ede-
biyatına dair genel bir bakış ortaya koymak bu noktada aydınlatıcı 
olacaktır. Editörlüğünü Leo Hamalian ve John Yohannan’ın yaptığı 
New Writing from the Middle East (New American Library, 1978) 
modern Ermeni edebiyatına hiç değinmeden 2000 yıllık bu edebi-
yata sadece cılız beş sayfa ayırmış, Diana Der Hovanessian ve Marz-
bed Margossian tarafından çevrilip derlenen Anthology of Armenian 
Poetry (Columbia University Press, 1978) ise modern şairlere az bi-
raz yer ayırmış ancak yine de eleştirel yaklaşımı yetersizdir. 1984’te 
misafir editörlüğünü yaptığım Review of National Literatures’in Er-
menistan sayısı oldukça çok materyal içermesine rağmen günümüze 
gelince konuyu kısa kesmiştir. Sadece oldukça kısa bir tarihsel arka 
plan kronolojik olarak verilmiştir. 

1915-20 yılları modern Ermeni tarihinin mihenk taşlarını oluş-
turur. Batı Ermenistan’daki iki yüzyıllık rönensansın sona ermesi 
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ve 1915 Türk soykırımından kaçmayı başaran bir milyondan fazla 
insanın göçü Ermeni toplumu için varoluşunun başlangıcına işaret 
eder. Yalnız sürgün, Ermeniler için yeni bir durum değildir, esasında 
MS sekizinci ve dokuzuncu yüzyıla dek uzanır. Ancak, bu kez, hem 
göçün kendisi hem de ona eşlik eden travmanın kapsamı eşi görül-
memiş boyutlardadır. 1921 yılı ise damgasını Doğu Ermenistan’ın 
Sovyet yönetimine geçmesine vurur, böylelikle Ermenilerin kaderi 
uluslararası komünizm dünyasıyla da bağlanmış olur.1 O zamandan 
bu yana, üç kuşak yazar sahneyi ele geçirir. Son -şimdilerde gençlik-
lerinin ve orta yaşlarının sonunda olan- iki kuşak halen daha bizimle 
beraberler ve bu çalışmanın içeriği de onlarla ilgili olacaktır. 

Diasporada yer alan Çağdaş Ermeni yazını Orta Doğu’daki son 
yirmi beş yıl boyunca yaşanan büyük topluluklardaki istikrarın şid-
detli bir şekilde bozulmasının ve ardından gelen Ermeni toplumu-
nun batıya göç etmesinin bir sonucu olarak hızlı bir dönüşümden 
geçmektedir. Çağdaş Ermeni edebiyatı halen daha hiçbir şekilde bu 
değişimleri yansıtıp mercek altına almamıştır, hatta etkileşme nok-
tasında bile çok az heves göstermiştir.2 Yazarların büyük bir kısmı 
her zaman diasporanın veya başka kurumların yörüngesinde kala-
rak hem toplumsal hem de siyasi olarak aktif olmuşlardır. Ermeni 
toplumu ve aile sistemi otoriter yapılar olduklarından, kalem erbabı 
için bağımsız hareket edebileceği çok az bir alan söz konusudur. Bu 
hakikat milli kilisenin ve siyasi partilerin baskın olmasına evrilmek-
tedir, ki her ikisi de oldukça muhafazakar ve geleneksel kurumlar 
olarak sanat alanındaki değişimin oranını da belirlemişlerdir. 

Dolayısıyla diaspora devam eden bir hareket hali, sürekli de-
ğişken bir gerçekçilik, kısmen ev sahibi ülkelerin kültürlerinden 
kısmen de milli geleneklerden beslenen düşünce yapıları ve yaşam 

1 “Batı Ermenistan” ve “Doğu Ermenistan” kavramları, on sekizinci yüzyılın sonlarından 
bu yana, iki büyük demografik ve kültürel bölünmeye işaret etmektedir: Batı Ermenileri 
Amerika kıtası kadar uzak, batıda kalan Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan-
ları; Doğu Ermenileri ise Çarlık Rusyası’nda, İran, Hindistan ve Uzak Doğu’da yaşayan 
Ermenileri kapsamaktadır.
2 Bir milyon insanın dörtte üçü kadar bir sayıyı oluşturan Batı Ermenistan’daki büyük 
topluluklar 1920’lerin başlarında Arap topraklarında ve Doğu Akdeniz’de (Mısır, Lübnan, 
Suriye, Kıbrıs ve Irak vb.) yerleşikti. Diğerleri de topluluklar halinde Balkan ülkelerinde, 
Fransa, Güney Amerika ve ABD’de yaşamaktaydı. 
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tarzlarından müteşekkil bir kaleydoskopa dönüşmektedir. Ayrıca 
diaspora içerisinde, her ne kadar hiçbir şekilde edebî tahayyülün çı-
karlarına uygun olmasa da, yönünü istikrara çeviren güçler de var-
dır. Bu güçlerden ilki Sovyet Ermenistanı’nın değişmeyen nüfuzu ile 
anavatanın çağrısı; bu durum göçmen yazarlarda çağdaş dünyanın 
kültürel cangılında hissettikleri güven duygusu ile özgün bir sürgün 
edebiyatının olgunlaşmasını engelleyen uzaklardaki vatana yönelik 
sürekli devam eden bağımlılık gibi çifte bir etki yaratmaktadır. İkinci 
faktör ise diasporanın devrimci eyleminin esrarlı havası ve politik 
retorik tarafından diasporanın genel olarak politikleştirilmesidir. 

Sürgün yazar ve şairler bu yüzden idealize edilmiş bir mirasa 
yakından bağlıdır –ki bu diasporanın geçmişten miras aldığı edebî 
geleneklerin hayati öneme sahip olması gerçeğini de gözler önüne 
sermektedir. Tüm bunların en zorlusu da duygusal açıdan etno-mer-
kezci, lirik, poetik ve eşit şekilde duygusal, ahlaki öğütlerde bulunan 
ve yalancı bir realizm sunan bir yazının söz konusu olması. Dilin 
Ermenilerin yaşamında çoğunlukla işgal ettiği yerden dolayı realizm 
Ermeni edebiyatçılarının hiçbir zaman en iyi yaptığı iş olmamıştır. 
Yüzyıllardır millet olarak hayatta kalmalarının en büyük aracı olarak 
işlev görmesinden dolayı, dil bir inanç nesnesi haline gelmiş, Kilise 
tarafından kutsallaştırılmış ve nerdeyse milli kimliğin bir sembolü 
haline getirilmiştir. Böylesine idealize edilmiş kültürel bir gerçekli-
ğin, dilsel özgürlüğü her şeyin önüne koyan yazar ve şairler için ne 
tür zorluklar yarattığını görmek çok da zor değil.

Ermeni edebî yaşamında değişmeyen diğer kültürel nokta ise 
geleneğin sık sık genç yazarlar tarafından reddedilmesidir. Bu min-
valdeki isyanlar son yetmiş beş yılda üç kez gerçekleşmiştir.3

1 Ancak 
son iki yüzyılda Batı Ermenilerinin sahip olduğu diğer bir gelenek 
de kozmopolitizm olmuştur. Çeşitli birçok nedenden ötürü Erme-
ni yazarlar sıklıkla kendi milli bağlamlarını aşmak ve başta Fran-
sız, İngiliz veya İtalyan olmak üzere daha yüksek bir kültüre enteg-
re olmak adına çaba göstermişlerdir, ya da en azından kendilerini 
diğer edebiyatların ve değerlerin etkisine açık kılmaya çalışmışlar-

3 İlk isyan 1914 yılında İstanbul’da yayımlanan aylık avangart Mehyan dergisiyle başla-
mıştır. İkincisini de 1930’da Paris’teki Menk hareketi ve 1960’larda Beyrut’ta çıkan Ahegan 
dergisi oluşturmaktaydı. Bu son ikisiyle ilgili metinde detaylı bilgi yer almaktadır.
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dır. Bu eğilim daha sonra Ermenileri doğrudan yabancı kültürlerin 
içine sokan sürgün ile pekişmiştir. Bu deneyimin etkileri çeşitlilik 
arz etmektedir; Fransa’da, özellikle 1930’ların Paris’inde umut vaat 
edecek düzeyde iken, dünyanın diğer bölgelerinde, bilhassa ABD’de 
ise atıl kalmıştır. Göçmen Ermenileri uğraştıran bir başka mesele 
de 1960’lar civarında ikinci kuşakla, özellikle liberal Batı toplumla-
rında oldukça gerçekçi bir görünüm elde eden asimilasyon tehdidi 
olmuştur. Buna tepki olarak da, göçmen entelektüellerin çoğu milli 
ruhun hayatta kalması için kendilerini sosyal ve politik mücadeleye 
adamak zorunda hissettiler –bu, diaspora oluşumunun çıkarlarıyla 
da uyuşan bir çabaydı. Elbette, bu durumun neden olduğu çeşitli et-
kiler bugün halihazırda var olan siyasi, dini ve kuşaklararası bölün-
meleri de pekiştirerek Ermeniler arasında yoğun uyuşmazlıkların 
ve çatışmaların yükselmesine sebep oldu. Bugün diaspora çok dilli 
ve belli bir merkezden uzak bir gerçeklik olarak birliğini korumaya, 
geçmişin mirasını muhafaza etmeye ve de hem Ermeni dilinin mer-
kezde olduğu ana-akım kültür hem de kendi tarihsel sürekliliğinin 
bir sembolü olarak Ermenistan’a yönelik manevi referans üzerinden 
kendi dinamik kimliğini tanımlamaya çalışmaktadır.

Çağdaş Ermeni edebiyatı milli olarak üç bölgede gelişmiştir: 
Ortadoğu, Avrupa ve Amerika kıtası. Bu bölgelerde ise dört önem-
li merkez ön plana çıkmaktadır: Beyrut, İstanbul, Paris ve Boston, 
New York ve Los Angeles’dan müteşekkil Amerikan şehirleri. Bu 
merkezlerden her birinin kendine has özellikleri mevcuttur ve her 
biri de millet olarak hayatta kalma mücadelesine farklı çözümler 
sunmuştur. Son olarak, her birinde son altmış beş yıl boyunca iki 
yazar kuşağı arasında da bir çakışma söz konusudur: İlk büyüme 
1920’den yaklaşık olarak 1960’lara kadar, ikincisi de takriben 1960’lı 
yıllardan günümüze kadar.

Ortadoğu toplumları 1920’den beri diasporanın çekim merkezi 
olmuştur.4

2 Giderek azalan sayılarına (İkinci Dünya Savaşı öncesinde 

4 1960’larda refahının zirvesindeyken, Ortadoğu toplumlarının merkezi olan Beyrut alt-
mış iki okulu, otuz matbaahanesi, yılda 120 civarında kitap, dört tane günlük, beş tane 
haftalık yayınıyla yedi yayınevi ve Lübnan Parlamentosu’na seçilmiş beş vekiliyle 150.000 
nüfuslu bir Ermeni toplumuna sahipti. Aynı zamanda Kilikya Katolikosluğu’nun Kutsal 
Makamı, siyasi partilerin, kültürel derneklerin merkezi olan Beyrut’ta bir tane profesyo-
nel, dört tane de amatör olmak üzere tiyatro kumpanyaları, koro grupları vb. vardı.
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600.000 kişi ile zirvede iken, şimdiki nüfus bu sayının muhtemelen 
yarısı kadardır) ve bölgede on yıllardır süregiden siyasi karmaşaya 
rağmen, bu durum günümüzde de halen böyledir. Beyrut, güçlü kül-
türel altyapısından dolayı ağırlıklı olarak bu değişimlerin merkezin-
de yer almış, Ermenicenin tadını çıkardığı mutlak öncelik sayesinde 
Ermeni kültürü ayakta kalmış ve böylelikle edebî mirasın aktarımı 
garanti altına alınmıştır. Bu gelişme Ermenilerin bölgedeki domi-
nant kültürden belli bir derece manevi ve sosyal olarak izolasyonu 
ve ayrıca sürgün Ermeni yazarların yaratıcılığının ve yenilikçiliğinin 
tam teşekkül gelişmesini engelleyen belli bir gettolaşma önlemi ol-
maksızın gerçekleşemezdi. Ancak buna rağmen yine de Ortadoğu 
son otuz beş yılda ana-akım Ermeni edebiyatında aktif olarak yer 
alan birçok Ermeni yazarın ortaya çıkmasına olanak sağladı. 

1960’a gelene kadar Batı Ermenistanlı son büyük yazarlar öl-
müştü ve sahne, tabiri caizse, yedektekilerin çıkması için hazırdı. 
Bunlar esasında eski ekolün ruhuyla beslenmiş orta yaşlı şairlerdi: 
Kudüs’te Yeğivart, Kahire’de Arsen Yergat, Beyrut’ta Muşeğ İşkhan 
ve Antranig Dzarugyan ve o vakte kadar ölmüş olan daha birçoğu; 
hepsi de tarihin ve toplumun damgasını üzerinde taşıyan ortak bir 
kimliğe sahipti. Şiirleri Ermeni milletinin yaşadığı fiziksel acının, 
kederin sözlü bir şekilde uzatılmış hali olarak okunmakta ve üret-
tikleri poetik enerjinin çoğu da birbirine sımsıkı bağlı bir toplumun 
geleneklerinden, kolektif düşlerinden, ideallerinden ve maneviya-
tından beslenmekteydi. Yalnızca Yeğivart sanatsal açıdan bireysel bir 
kimlik edinmeyi başarmıştı. Hoki (ruh), hoğ (toprak), ser (aşk) ve der 
(Tanrı) gibi kullandıkları poetik sembollerin çoğu manevi gücünü 
geçen yüzyıldan almaktaydı. Halkla ilişkileri yoğun olmakla bera-
ber, soykırım felaketinden kurtulmuş Ermeni dilini sade bir şekilde 
kullanmaları da okuyucuda haz ve güven duygusu uyandırmaktaydı. 

Aşk teması ise -ideal aşk, vatan aşkı, doğaya, kadına duyulan 
aşk- hakim bir tema olmakla beraber baştan aşağı hayali ve estetik 
olarak da steril bir duygudur. Bunun nedeni ise, insan arzusunun 
ürettiği hakiki duygu hiçbir zaman Ermeni yazınına girmemiştir, 
çoğunlukla zorunlu olarak yüzyıllardır süren hayatta kalma müca-
delesi dişil öğelerin, özellikle anne imgesinin idolleştirilmesine yol 
açmış, bu yüzden kadının cinsel yönü ile ilgili tüm esinlemeler Kilise 
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ve toplum tarafından uygun görülmemiştir. Zamanla, aşkın idealize 
edilmiş, basmakalıp sözlü formu gelişmiş ve bu durum daha son-
ra yurtseverlik, geleneklere saygı, Tanrı aşkı, ideallerin yüceltilme-
si gibi aşkın diğer formlarına yayılmıştır. Hayatın çirkin yanlarının 
törpülenip temizlendiği bir resmin sunumuna, Ermeni hassasiyetle-
ri üzerindeki acımasız gerçekliğin yarattığı şokun yumuşatılmasına 
benzer bir fenomen düzyazıda da gerçekleşmiştir. Üslup ve kelime 
dağarcığı da giderek daha çok hakikatten ziyade uygun olanla, olma-
sı gerekenle ilgilendi, dolayısıyla ayakları yere değmeyen, gerçeklik-
ten uzak bir güven hissi ortaya çıktı. 

Düzyazı yazarları sayıca şairlerden daha azlar ve kuşaklar ara-
sı geçişler de daha az dikkat çekicidir. Ortadoğu kent varoşlarında 
geçen kendi trajik çocukluklarının idealize edilmiş versiyonlarını 
betimleyen Muşeğ İşkhan, Smpad Panosyan ve Antranig Dzarugyan 
gibi daha yaşlı yazarlar ile, büyük şehirlerdeki bölük pörçük dene-
yimleri tasvir eden Zohrap Kireçciyan, Aram Sepetçiyan, Yervant 
Barsumyan, Aram Taryan ve Kevork Acemyan gibi daha genç ya-
zarlar arasındaki temel fark ise sadece zaman ve mekan, anlatı ritmi 
ve dil anlayışında yatmaktadır. Psikolojik gerçeklik, insan deneyi-
minin kapsamı ve derinliği, gerçek bir diyalog anlayışı ve tam bir 
profesyonellik gibi şeylerde, daha genç yazarların eserleri kendile-
rinden öncekilerinin başarılarına pek nadir yeni bir şey eklemişti. 
Esasında, diasporadaki hayata dair önemli dramlar -kadim etnik 
değerlerin erozyona uğraması, acı politik ve dini ihtilaflar, ikili sa-
dakatler arasındaki anlaşmazlıklar, geleceğe dair belirsizlik, Ermeni 
dilinin kaybolması, asimilasyon tehdidi gibi- bu eserlerde uygun bir 
ifade biçimi bulamadı. Sadece bir yazar, ileri dönemlerinde Vahram 
Mavyan, bu konularla ciddi bir şekilde ilgilenmeye çalıştı. Şiirleri, 
özellikle de kısa hikâye kitapları sürgündeki bir halkın güncesi gibi 
okunmakta, çaresizliklerinin, nostalji ve coşku anlarının betimleme-
leri ise oldukça dokunaklıdır. Doğal tarzı ve sade anlatıları Ermeni 
deneyimini belli bir açıdan anlatma noktasında başarılıdır. 

1965’te bir grup üniversite öğrencisi ve genç şair Ahegan (Nisan) 
adında aylık bir edebiyat dergisi çıkarma girişiminde bulundu. Der-
gi kısa sürede geleneksel edebî kurumlardan gelen bir muhalefetle 
karşı karşıya geldi ve dört yıl sonra da kapandı. Ancak bu kısa yayın 



102

Vahe Oshagan - Çeviren: Suat Baran

monograf 2018/9

hayatında bile genç bir kuşağın yaygın edebî standart ve pratiklere 
karşı tahammülsüzlüğünü dile getirmiş ve Lübnan kültürü ile daha 
yakın bağlar geliştirmenin gerekliliği ile modernleşmenin öneminin 
altını çizmiştir. Ahegan’ı kısa bir süre sonra daha az edebî fakat daha 
çok sosyal meselelere odaklı Yeridasart Hay (Genç Ermeni) adlı bir 
başka dergi izledi, bu dergi de daha hoşgörülü, daha açık bir Ermeni 
toplumu ve daha şeffaf bir liderlik için mücadele verdi. Kendi acemi 
yöntemiyle, bu dergi de yenilikçi bir girişimdi, ancak 1975 yılında 
başlayan Lübnan iç savaşı kültürün normal gelişmesini engelleme-
miş olsaydı, yok etmedi ama engelledi, belki de kendi döneminde 
daha büyük bir etkiye sahip olacaktı.

Burada kurum ve yapıların Ermenilerin edebî yaşamların-
da oynadığı rolden de bahsetmek gerekir. Son iki yüzyıldır, süreli 
yayınlar Ermeni edebiyatının doğmasında ve büyümesinde temel 
özne olmuştur, çünkü kitap basmanın, tanıtmanın ve pazarlama 
endüstrisinin yokluğunda, kamuoyuna ulaşmak, tanınmak ve eleş-
tirel bir dikkat çekmek için yazarlar çoğunlukla basını kullanmış-
lardır. Hayatının bir döneminde veya çoğunda gazete çıkarmamış 
yahut da bir gazetede yer almamış Ermeni bir yazar bulmak zordur. 
Bu gelenek diasporaya da taşınmıştır, bu da diasporada, özellikle 
de Ortadoğu’da çıkan süreli yayınların neden ve nasıl siyasi parti-
ler ve kültürel topluluklar tarafından desteklenip finanse edildiğini 
açıklamaktadır. Bu durumun en iyi örneği sponsorluğunu Ermeni 
Devrimci Federasyonu’nun üstlendiği aylık edebiyat Pakin dergisi-
dir, dergi şehirdeki tüm ölüm tehlikesine ve yıkıma rağmen düzenli 
olarak yayımlanmaya devam etmiştir.

Ortadoğu’daki Ermeni göçmen edebiyatı mümkün olduğunca 
Ermeni diline ve dilin dayattığı yaşam tarzına bağlı kalarak ve ay-
rıca Ermeni olmayan edebiyatlarla yoğun bir etkileşime karşı çıka-
rak millet olarak hayatta kalma aciliyetine cevap vermiş oldu. Buna 
rağmen, böylesi bir çaba yeni baskıların altında giderek azalıyor gö-
zükmektedir. Mesela Harutyun Berberyan ve Sarkis Giragosyan gibi 
genç şairler ilhamlarını yalnızlık, absürd, ölüm gibi daha geniş insa-
ni temalardan almaktadırlar. Bu şiirlerin yaratacağı etkiyi öngörmek 
için henüz çok erken. Yazarların geçmiş ile bugünü uzlaştırması için 
gerekli yeteneğe sahip olmalarını biraz daha beklememiz gerekmek-
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te. Bu noktada bazı şairlerin Lübnan İç Savaşı ve trajedisiyle boğuş-
tuğuna dair birkaç umut vadeden işaret var, lakin gelişigüzel çalış-
malarının toplumun edebî hassasiyetleri üzerinde etki uyandırması 
için daha çok zamana ihtiyaç var. Ortadoğulu Ermeniler girişken 
ve uyumludurlar, fakat entelektüel bir çerçeve oluşturmak, kriter-
ler koymak, teorik bir tartışma başlatmak için hem onların hem de 
tüm diasporanın son elli yıldır mahrum olduğu şey kültürlü, cesur 
bir eleştiridir. Zamanla, bu tarz bir olgunluk gerçekleşecektir, ancak 
birçok kişi için, zaman Ermenilerin aleyhine işliyor, özellikle Batı 
Ermenilerinin. Yine de, ayakta durabilecek bir millet olduklarını is-
pat ettiler ve bu tarz bir karamsarlık şu an için sağlam bir temele 
dayanmıyor. 

Bugün muhtemelen 100.000 civarında olan İran Ermenileri, 
Batı Ermeni diasporasının en eski ve en iyi organize olmuş toplu-
luğu olmakla birlikte, okulları ve diğer kurumları finanse ederek 
diasporanın kültürel yaşamına katılmış olsalar da, coğrafi açıdan 
diasporanın kenarında kalmışlardır. Bu yüzyılın ortalarına kadar ve 
güçlü bir Doğu etkisi altında, çoğunlukla büyük şehirlerde olmak 
üzere lirik bir poetik gelenek geliştirmişlerdir. 1960’lı ve 70’li yıllarda 
Zorayr Mirzayan’ın önderliğinde modernist ve politik tutkulara sa-
hip genç şairlerden oluşan iki grup ortaya çıktı. Tev, Varant, Armen 
Harutyunyan ve Hovsep Nazlumyan gibi şairlerin kendilerine özgü 
yetenekleri ve güçleri sürgün edebiyat camiasının pek dikkatini çek-
medi, keza, İran Devrim’i patlak verdiğinde de, devrim bu grupları 
dört bir yana saçıverdi.

Ortadoğu’daki üçüncü merkez ise 60.000 Ermeni’nin yaşadığı 
kabul edilen İstanbul’dur. Şehir soykırım öncesi ve daha yakın za-
manlara kadar, “görkemli” mirasın son kalıntısı olarak Batı Ermenis-
tan Edebiyatı’nın başkenti olarak yoğun bir prestije sahipti. Bir yirmi 
beş yıllık düşüşten sonra, 1945 civarında alışılmışın dışındaki edebî 
anlayışlarından dolayı edebî çevrelerde olay yaratan yeni bir yazarlar 
kuşağı ortaya çıktı. Bu yazarlardan bir öncekiler duygusallıkları, bi-
çime olan aşırı düşkünlükleri, Fransız romantik edebiyata ve yaşam 
tarzına olan bağlılıklarıyla meşhurdular. Zahrad, Zareh Khrakhuni, 
Arman Vartanyan gibi yeni yazarlar ve diğerleri bu geleneğe sırt çe-
virip yeni bir şiir ve liriksel hassasiyet, beğeni ve maziye yönelik tatlı 
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bir hümanizmden tamamen yoksun bir tiyatro yazarlığı anlayışı getir-
diler. Onlarınki diasporanın geri kalanı için kıymetli Ermeniliğe dair 
hiçbir şey içermeyen, toplumsal hicve kayan, kırılgan poetik bir ger-
çekçilikti. Şimdi Ermenilerin çoğunun yaşadığı baştaki şok etkisi ve 
modernizmin arkaik edebî sahneye böylesi nüfuz etmesinin hoş kar-
şılandığı bu yenilik artık geçmişte kaldı, bugün, bilinen ismiyle “Bolis 
Ekolü”nün yarattığı ilhamı yenilemeye, çorak sosyal eleştiriyi aşmaya 
ve dayanıklı poetik bir araç bulmaya, ayakları yere basan edebî bir 
ifade sergilemeye ihtiyacı var. İstanbul ekolünün işlediği kentli ahlaki 
düşüş teması giderek zayıfladı, daha yeni sesler, Avrupa kaynaklarına 
daha yakın sesler de bu gerçeğin farkına vardı. Buna rağmen Orta-
doğu halen daha Ermeni şair ve yazarların enerjilerini güçlü bir dev-
rimci idealizm dalgasına akıtabilecekleri, ulusun adalet, insanlık ve 
özgürlüğe yönelik kadim arzusunu dile getirebileceği tek yerdir. Ulu-
sal-özgürlükçü Ermeni mücadelesi tarafından ortaya çıkarılan güçlü 
bir çoşku dalgasına rağmen, bu tema üzerine odaklanan günümüz-
deki Türk, İran, Kürt ve Filistin yazınında Ermeniler yer almamıştır, 
ama bu da giderek değişmektedir. Yakın zamanlarda üç genç öğrenci 
tarafından yazılmış bir kitap bu değişimin öncüsü olmuştur. 

Farklı bir doğaya has avangart hareket, 1950’lerde 50.000 civa-
rında bir Ermeni nüfusa sahip Paris’te yeni bir göçmen edebiyatı-
na biçim verdi. Paris her zaman Ermeni edebiyatçıların kıblesi ola-
gelmiştir; on dokuzuncu yüzyılda Batı Ermeni Rönesansı’na ilham 
vermiş ve göçmen entelijansiya ise on yıllar boyunca burada kök 
salmıştır. Ancak 1920’li yılların sonuna doğru, Türkiye’deki 1915 
katliamlarından kurtulup gelen bir grup yetim göçmen, Fransız kül-
türüyle iletişime geçmiş ve şiirde, düzyazıda büyük umut vadeden 
muhteşem edebî bir harekete önayak olmuştur. Hareketin başını Ni-
goğos Sarafyan, Şahan Şahnur, Şavarş Nartuni ve Vazken Şuşanyan 
gibi yetenekli yazarlar tarafından hayat bulan Menk (Biz) adlı bir der-
gi çekiyordu. Ancak maalesef İkinci Dünya Savaşı hem grubu hem 
de hareketi yok etti. 1950’ye gelene kadar sadece bireysel çabalarıyla 
mücadele eden yazarlar ayakta kalabildi ve Paris’in yerini Beyrut’un 
almasıyla sürgündeki entelektüel hareketliliğin merkezi Ortadoğu’ya 
kaymış oldu. O zaman bile, Işıklar Şehri önceki cazibesinin büyük 
bir kısmını elinde tutmaya devam etti; tüm Ermeni diasporasından 
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yüzlerce öğrenci şehirdeki üniversitelere akın ediyor, o yıllarda Er-
meni dünyasındaki en ciddi edebiyat ve eleştiri dergisi Antasdan 
(Bereketli Topraklar) 1952’den 1969’a kadar şair-sanatçı Püzant To-
palyan öncülüğünde orada yayımlanmaya devam ediyordu. 

Bir sonraki köklü değişim 1970’lerde, modern Fransız eleştirel 
düşüncesiyle yakın irtibat içerisinde olan entelektüeller avangart 
teknikleri Ermeni edebiyatına dikte etmeye çalışmaya başladıkların-
da meydana geldi. Böylesi bir çabada işin başını Ermeni edebiyatının 
yorumlanması için modern edebî eleştiri tekniklerini ilk kez uygula-
mış kişi olan Lübnanlı şair Krikor Blıdyan çekiyordu. Kendi şiirlerin-
de dili ve anlamı asgari bir düzeye indirip Varlığın köklerine inmeye 
çalışıyordu. Süreç içerisinde, eski iyi Ermenilik yok oluyordu, her ne 
kadar bu avangart bakış açısı Ermenilerin yaratıcı enerjilerinin sıh-
hatine işaret eden sağlıklı bir fenomen olsa da birçok okurun onun 
şiirlerini reddetmesine sebebiyet veren bu durum şiirlerinin “anla-
şılmaz” damgası yemesine de neden oluyordu. Edebiyat araştırmacı-
sı Marc Nichanian modern hermenötik teknikleri Hagop Oşagan’ın 
romanları gibi büyük edebî eserlere tatbik etmede çığır açtığında, bu 
öncü girişimde Blıdyan artık yalnız başına değildi. Nichanian aynı 
zamanda çağdaş Ermeni edebî eleştiriyi modernleştirmeye adanmış 
Gam (Varım) adlı yaratıcı ve eleştirel metinlerden oluşan çok önem-
li bir almanağın da editör ve yayıncılığını yapmıştır. Halen daha, 
Ermeni yazınına yapılmış onca bilgi ve enerji yatırımına rağmen, 
Paris’teki yazar ve entelektüeller, çoğunlukla Fransız edebiyatçıların 
geleneğini takip ederek, daha çok saf teorik arayışlarla ilgililer, ancak 
çabalarının Ermeni dünyasındaki edebî yaşam üzerindeki doğru-
dan etkisi henüz oldukça az. Uzun vadede, bununla beraber, faali-
yetleri bütün diasporayı kapsayabilir ve sürgün topluluğunun tüm 
noktalarından yeni zihinleri bir araya getirebilirler. Milano’da bu-
lunan Devletsiz Kültürleri Yayma Enstitüsü (I/Com/International) 
ve Ermeni Kültürünü İnceleme ve Belgeleme Merkezi’nin (Milano) 
hayatta kalma mücadelesi, kimlik ve diasporada organize olmanın 
yapısal sorunlarına yönelik düzenledikleri sempozyum ve yayınlar 
doğru yolda atılan adımlardır. Parisli birçok entelektüel ve yazar bu 
konularla ciddi bir şekilde ilgilenmekte ve kendilerini tamamen bu 
konuların başarıya ulaşmasına adamışlardır. 
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Atlantik’i geçtiğimizde edebî sahne değişmekte, daha basit ve 
aynı zamanda daha karmaşık bir hale gelmektedir. Burada birbirin-
den farklı iki Ermeni edebiyatıyla karşı karşıyayızdır: biri Doğu’da 
uygulanan edebiyatla manen ve formen benzer, Ermeni dilinde üre-
tilen geleneksel edebiyat; diğeri de Ermenice bilgileri yetersiz olan-
lara yönelik ve benzer durumdaki kişiler tarafından İngilizce yazılan 
edebiyat. İlk kategoride yer alan edebiyatın daha uzun bir tarihi var, 
yazar ve okur sayısı da daha fazladır. Bu edebiyat, 1894-96 ve 1915 
Türk katliamlarından kaçan çok sayıda Ermeni, Birleşik Devletler’e 
göç ettiğinde, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından etnik topluluğun 
kendi ürünü olarak ortaya çıkar. 1930’lar civarında -Hamasdeğ, Pen-
yamin Nurigyan, Aram Haygaz ve Vahe Hayg gibi- genç ve yetenekli 
roman ve hikâye yazarları kuşağı sahneye çıkar ve sonraki kırk yıl 
boyunca istikrarlı bir şekilde Anadolu’daki kendi Ermeni köylerinde 
köy yaşamının huzur ve dinginliği içerisinde geçen çocukluk anıla-
rından ilham almış bir yığın masal, hikâye ve romanlar kaleme alır-
lar. Sade tarzları ve sempatik köylü karakterleri, kendine has bir tür 
ve diasporada eşsiz bir örnek olan Amerika Ermeni yazınının ayırt 
edici özellikleri haline gelir. Bu faaliyetlerin merkezini Doğu Yakası, 
özellikle de muhtemelen 30.000 civarında bir Ermeni nüfusa sahip 
olan Boston oluşturur. Bir tek Hayg Kaliforniya Fresno’dandı. 

Bu arada bu göçmenlerin çocukları arasından yeni yazar ve şa-
irler türedi, ama Ermeni dilini kullanamadıklarından çalışmalarını 
İngilizce kaleme aldılar. Bu ikinci kategorinin en önemli temsilci-
si tabii ki William Saroyan idi. Zamanla bu yazarların sayısı arttı, 
ancak Ermeni kimliklerini ve etnik miraslarını açıkça ilan etmele-
ri ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasına denk gelir. Levon Sırabyan 
Herald, Diana Der Hovannesyan, Harold Bond gibi yazarlar Birle-
şik Devletler dışında da tanınmaya başladılar. İkili kimliği, Ermeni 
ve Amerikalı kimliğini eşit derecede özgün gören yazarlar için, bu 
dönem Amerika’daki Ermeni hissiyatında muazzam bir değişimin 
başlangıcıydı. Çoğulcu bir Amerikan toplumu politikasının gelişiyle 
de bu hareket kitleler arasında teşvik edildi. Dolayısıyla Amerikan 
yaşam tarzına mükemmel bir şekilde adapte olmuş ve aynı zamanda 
kendini tamamen Ermeni olarak hisseden Ermeni-Amerikan enteli-
jansiyası hiçbir zaman millet olarak hayatta kalmaya ve kimliğe dair 
hayati soruları gündeme getirmedi. 
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Ancak 1970 ve 1980’lerde birçok Ortadoğu toplumunda istik-
rarın ciddi bir şekilde bozulmasının sonucu olarak Doğu diaspora-
sından çok sayıda Ermeninin akın etmesiyle durum değişti. Yaşlı 
kuşak yok oldukça ve daha genç kuşak da etkinlik kazanınca düşüşe 
geçmiş olan Ermeni dilinde üretilen edebiyat özellikle de yeni gelen-
lerin çoğunlukla yerleştiği Batı Yakası’nda yeni bir canlılık kazan-
dı. Kısa bir süre içerisinde okullardan, gazetelerden, derneklerden 
ve kültürel topluluklardan müteşekkil yeni bir ağ hayata geçmiş ve 
oldukça çok sayıda yazar varlıklarını hissettirmeye başlamıştı. He-
men hepsi Doğu’dan Birleşik Devletler’e gelmiş bu kişiler Batı’nın 
teknolojik medeniyetine karşı kökleşmiş güvensizliği de kendileriyle 
beraber getirmişlerdi. Her iki dünyaya da uyum sağlayamamış, biri 
atalarının toprağı Ermenistan’dan diğeri de anılarla yüklü sevdikleri 
ve daha yeni terk ettikleri ülkeden olmak üzere çifte bir sürgünün 
kederini içlerinde taşıyan bu yazarlar dramların en kötüsüne ma-
ruz kalmış, öfkelerini de Amerika’ya kusmuşlardır. Acı, mağrur ve 
ahlakçı edebiyatları kısa süre içerisinde yoz ve asimilasyoncu Ame-
rika veya Eski Dünya temaları üzerinden gelişti. Şimdiye kadar, tek 
bir Amerikalı yazar bile gerçek Amerika’yı kabul etmiş veya basitçe 
serinkanlılıkla betimlemiş değildir. Orta yaş kuşağın en yeteneklisi 
Hagop Garabents’ten tutun Lusig, Anel, Attaryan ve Boğos Küpelyan 
veya Hagop Asaduryan’a kadar yazarların hepsi dünyadan kaçışı ön-
gören etno-merkezci bir edebiyatı merkeze aldılar, öyle ki bu durum 
onları dönüp dolaştırıp yine geleneğe geri getirmiştir, yalnız tek bir 
değişiklikle. Şimdi hayal gücünün daha geniş kanatları var; duyular 
daha keskin ve eski önyargılar tarafından daha az kısıtlanmış. Bu 
yazarların üslubu herkesin özgür olduğu bir Amerika imgesinden 
yola çıkar. Uzun zamandır Ermeni yazınında yasak görülmüş ero-
tik dokunuşlar, hem ayağını Amerikan hassasiyetine sağlam bir şe-
kilde basmayı becermiş olan Garabents’in hem de diğer romancı ve 
hikâyecilerin eserlerinde artık görünür olmaya başlamıştır. Bununla 
beraber dil halen daha büyük bir sorun olarak ortadadır. Dilin kul-
lanımı tarihe tam destek, böylesi lükslere karşı tahammülü olmayan 
bir medeniyet içerisinde de onlara kendi milli kimliklerini yeniden 
canlandırma şansı veriyor. Bugün de, kelimenin has anlamıyla mo-
dern edebiyatta tam olarak yeşermesi için, Ermeni dilinin kendisine 
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atfedildiği kutsallıktan sıyrılması, ona yüklenen muazzam mitten 
özgürleştirilmesi ve Ermeni kültürünün genetik kodlarını taşıma 
sorumluluğu yükünden kurtarılması gerekmektedir. Yani dili doğal, 
objektif bir gerçeklik, şeylerin dünyasının parçası olarak tanımla-
mak ve yorumlamak için kullanmak gerek. Bu her Ermeni yazarın 
tek başına yüzleşmesi gereken gerçek bir ikilemdir. 

Şairlere gelince, sayıları halen daha az ve muhtemelen 200.000 
civarında Ermenice konuşan Amerika’daki topluluk arasında bir avuç 
insan. Milli şiir veya söz etmeye değer edebî bir basın geleneğinin ol-
madığı topraklara göç ettiklerinden onların da ciddi okur problemleri 
var. Bu ekolün en önemli üç şairi Ermeni ve Akdeniz kültürlerinin 
harmanlaşmasının sonucu ortaya çıkmışlardır. Vehanuş Tekyan’ın 
şiiri eski kuşağa, modern medeniyetin ahlaksızlığına karşı bir isyan 
çığlığı ve kendi içindeki insanın güçlü bir olumlamasıdır. Zareh Mel-
konyan ise diğer yandan, her ne kadar aşka olan tutkulu inancı sıklıkla 
yüzeye çıksa da, umutsuzluğa karşı mücadelesinde alaycılığı işlemek-
te; kendisi de esas itibariyle, sözsel aşırılıklarının bataklığına saplan-
dığı vakitlerde aklı ve iç gözlemi ön plana alan bir şairdir. Yaşamının 
sonlarında dine yönelmiş Jak Hagopyan ise, Tanrı ve İsa aşkıyla ken-
dinden geçip azap içinde kıvranan oldukça insani bir şiirin örneğini 
sunmaktadır bize. Diğer şairler arasında, İspanyol edebî çevrelerde de 
oldukça romantik bir şair olarak bilinen Alicia Giragosyan’dan, mutla-
ğın arayışında olan şair, eleştirmen ve aynı zamanda kimyacı Mgrdiç 
Hacyan’dan ve de Hıristiyan etiğini varoluşsal felsefeyle uzlaştırmaya 
çalışan F. Dacad Yardumyan’dan da bahsetmek lazım. 

İngilizce yazan çağdaş yazar ve şairler başarı ve olgunluk açısın-
dan başka topraklarda ama Ermeni dilinde yazan yazarların muh-
temelen hiç de gerisinde değildirler. Son zamanlarda bu yazarların 
eserlerine de giren akut etnik aidiyet ve milli gurur, Ermeni politik 
aktivizminin, Michael Arlen Jr.’ın A Passage to Ararat adlı kitabının 
uyandırdığı ilginin ve ayrıca kitlesel göçün sebep olduğu milli far-
kındalığın bir öğesi olarak ortaya çıkmıştır. Her ne kadar bazı Erme-
ni kalem erbapları bu iddiaya itiraz etse de, Michael Akilyan, David 
Kherdyan, John Hagopyan, Hayg Khçaduryan ve Vartkes Kinoyan 
Beyrut veya Tahran’da yaşayan herhangi bir şair kadar kendilerini 
özgün hissedip o şekilde yazmaktadırlar.
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Diasporadaki modern yazın Ermeni toplumunun sahip olduğu 
imajı da yansıtmaktadır: Oldukça çok çeşitlilik gösteren, etkileşim 
ve değişim dünyasına maruz kalan, hayatta kalma ve kimlik sorunla-
rıyla iştigal eden bir topluluk. Bu da, Ermeni yazarların neden birçok 
insana yabancı gelen sınırlar içerisinde yazdıklarını açıklamaktadır. 
Milli kurum ve gelenekleri savunma zorunluluğu bunun bir nede-
ni; diğer nedeni ise Ermeni edebiyatının, dolayısıyla kendilerinin de 
hayatta kalmasını sağlama almak için milli ideallere yönelik güçlü 
bir bağlılık hissetme sorumluluğu. Ve bunların hepsi de muhake-
me, ifade ve muhalefet özgürlüğünden feragat etmeden gerçekleşir. 
Konu bulma noktasında yetenekli yazarlar hiç zorluk çekmezler. Bu 
edebiyatın ana temaları olan asimilasyon tehlikesi, Ermeni ruhu, va-
tan aşkı, insan, modern medeniyet ve getirdiği kötülükler aynı za-
manda sahip olduğu derin insani yöne de işaret etmektedirler. Genel 
olarak, giderek büyüyen, olgunlaşan bir edebiyat söz konusudur ve 
bu edebiyatın yazarları da büyüleyici bir dilin, bir zaman meselesi 
olan, bugün bile kavrayamadıkları soykırım gibi trajik bir deneyi-
min mirasçılarıdır.
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Modernism, Postmodernization, and 
Ayhan Geçgin’s Poetics of Disappointment

Abstract
A theory of capitalist modernization and postmodernism that jointly draws on 
Anderson (1992) and Jameson (1991) underscores a unique temporality, “the si-
multaneity of the non-simultaneous,” as the condition of possibility of the aesthe-
tic modernism of the early twentieth century Europe. This paper traces the imp-
lications of this logic in the context of recent modernist writing in Turkey, whose 
representatives arguably shared a similar temporal condition although in this case 
they have to formulate aesthetic reponses to postmodernity. It demonstrates that 
the form that Ayhan Geçgin’s modernism assumes in this process can be seen as 
an instance of what Laura Quinney (1999) called the “poetics of disappointment.”
 
Key Words: Ayhan Geçgin, modernism, postmodernism, disappointment, ca-
pitalism

yakında dili çözülecek 
oğlum Irmak’a

Şişli metro durağında artık neredeyse her gün bir başkasına 
rastlanan kitap reklam panolarından biri: “Uzayan kısalan saçlardan, 
sana ait olmayan anlardan, gitmediğin yollardan yorulmadın mı?”. 
Hemen yanında, bir başka yayınevine ait olanı: “Kimse vazgeçilmez 
değildir. Bunu bilirsen, kaderin cilvesi seni vurduğunda canın o 
kadar yanmaz.” Bu aynı peronda, daha önce farklı kitapların tanı-
tımında çeşitlemelerini okuduğum, temel bir önerme bu: “Sen.” Ve 
evrensel tek bir mesajı var: “Ben!” Ya da haberi kapıyı bangır bangır 
çalarak getiren biçimiyle, “Ben benim!” Sanki sendeleten bir darbeye 
cevaben, kaynağı belirsiz bir üzüntüyle Kenarda’dan (Geçgin, 2003) 
cümleler yükseliyor zihnime: “Durumu apaçıktı, gözler önündeydi. 
Ne bir kardeş olabilmişti, ne bir sevgili, ne de başka bir şey; hiçbir 
şey olamamış, hiçbir şey yaşamamıştı...” (s. 192). 

Öznel bir beklentinin boşa çıkmasından kaynaklanan hayal kı-
rıklığını değil bizzat ben olma umudunun, benliğin vadettiklerinin 
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özneye boş ve yabancı hale gelişinden türeyen hüsranı anlatan “ka-
yıp poetikası”nın direniş gösterdiği durumu iyi özetleyen bir tablo.1 
Ayhan Geçgin yazısının üretici ilkesini bu tür bir kayıp poetikasının 
oluşturduğunu iddia edeceğim. Romantikten fantastiğe, otobiyog-
rafiden kişisel gelişime, popüler bilimden ta rihe yeni ortaya çıkmış 
sayısız türde çok satan kitap; “online” uzantılarıyla büyük kitap mağa-
zaları; reklamı yapılan ve okunan yazarlar. Kenarda’ya gi den yıllarda 
Geçgin’in bile hayal edemeyeceği, belki kendisini okuyacakların çı-
kabileceğini düşündüğü ama bu okurların kesinlikle oraya ait olama-
yacağı yeni bir toprak. Genelleşmiş bir benlik kutlamasının uzantısı, 
baş döndürücü bir başarı, gelişme, geliştirme, ayak uydurma dünya-
sı —ihtiyaç duyulan tek öznellik işareti ruha sunulan incelmiş hiz-
metlerin müşterisi kalmaktan ibaret olsa da. Karşısında ise böyle bir 
dünyada hiçbir şey olamamış, yaşayamamış olmanın yürek burkan 
itirafı. Başarısızlığının ötesinde benin başarısının imkansızlığını, 
ontolojik yıkımını ilan eden, sanatını da bu kabul üzerinde kurmaya 
yeltenen bir tutum. Bu suçlama, dolayısıyla, aynı zamanda edebiyat-
çının edebiyatına da yöneltilmiştir. Gençlik Düşü’nün (Geçgin, 2006) 
yazar figürünün açık seçik ifade ettiği gibi: “Yazdıklarını okuyorsun. 
Okudukların sana sıkıntı veriyor, seni boğuyor, hatta –evet, hadi 
söyle– sende tiksinti gibi bir şey uyandırıyor” (s. 225).

Peki ne oldu da edebiyat kendi başarısızlığına işaret ederek iler-
lemek zorunda kalıyor? Öznenin ontolojik yıkımını ilan etmek nasıl 
oluyor da mevcut kültürel duruma direnmenin koşulu olarak ortaya 
çıkıyor? Soruyu estetik modernizm meselesi içine yerleştirmek ben-
ce kaçınılmazdır.

Fredric Jameson, Postmodernizm (1991) kitabının sonuç kıs-
mında modernleşme, modernlik, ve modernizm arasında analitik 
olarak yararlı ayrımlar yapar. Özünde alt-yapıdaki dönüşümlerle il-
gili olan “modernleşme”, kapitalizmin gelişmesi ya da yayılmasının 
geleneksel toplumlar üzerindeki etkisini ifade eder. “Modernlik”, 
modernleşmeyle ortaya çıkan yaşam-dünyasının adıdır; bireylerin 
“yeniyi”, yeni endüstriyel ve kültürel ürünleri nasıl deneyimledikle-
rini, bütün bu yeniliği üretiyor ve bu yenilik içinde yaşıyor olmaktan 

1 Aşağıda ayrıntılandıracağım bu kavram Quinney’e (1999) ait.
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ne hissettiklerini anlatır. “Modernizm” ise, üst-yapısal bir belirlenim 
olarak, modernleşmeye verilmiş, ideolojik olarak ilerici ya da muha-
fazakar, olumlayıcı ya da yadsıyıcı olabilen estetik cevaplarla ilgilidir. 
Jameson’ın bu ayrımlar temelinde estetik modernizmin olanaklılık 
koşulları hakkındaki tezini ilginç kılan modernizmin moderleş-
me sürecinden türetilebilecek oluşu değil, ki bunu ifade etmek bir 
doğruculuktur, Kafka ve Joyce gibi büyük Avrupalı modernistlerin 
edebiyatlarının ön koşulunun “sonlanmamış bir modernleşmenin” 
ürünü olan özgün bir zaman formu, içinde “eşzamanlı olmayanın 
eşzamanlı bulunduğu”, bir zaman olduğunu iddia etmesidir: 

Öyleyse modernizmin daha önce benzeri görülmemiş bir eşitsiz top-
lumsal gelişme anına ya da Ernst Bloch’un “eşzamanlı olmayanın eş-
zamanlılığı”, “senkronik olmayanın senkronikliği” (Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen) diye adlandırdığı şeye karşılık geldiği söylenmelidir: 
tarihin kökten farklı anlarına ait gerçekliklerin bir arada varoluşu; 
büyük kartellerin yanıbaşındaki el sanatı ürünleri ve ufkunda Krupp 
fabrikalarının ya da Ford imalathanesinin göründüğü köy tarlaları (s. 
307). 

Jameson’ın tezinin fikir babası Perry Anderson’ın (1992) yirmin-
ci yüzyılın başlarında modernistlerin içinde yaşadığı Avrupa tasviri-
ne bakıldığında, bu durumun estetik modernizm adına ima ettikleri 
daha iyi anlaşılabilir. Yarı-aristoktarik bir politik egemenlik; yarı-en-
düstrileşmiş bir kapitalist ekonomi; yarı-ihtilalci bir işçi hareketinin 
belirlediği bir Avrupa’dır bu. Bu belirlenimlere de, sırasıyla, eski dü-
zenin devamlılığı, eşitsiz kapitalist gelişme ve toplumsal devrimin eli 
kulağındalığı karşılık gelir. Jameson’a (1991) göre bu durum bir Kafka 
ya da Joyce’un, geçmiş ekonomik biçimleri hızla sökerek sonuçlarını 
birer kalıntıya dönüştürmekte olan yeni bir ekonominin gerçekliği 
düşünüldüğünde, “gelecek ve geçmişin tuhaf bir biçimde çakıştığı”, 
“arkaik feodal yapıların karşı konulamaz modernleştirici güçlere di-
rendiği” toplumlarda yaşadığını gösterir (s. 309). Tekil örneklerin 
içerikleri ötesinde, modernist yapıtlar bu direnişi estetiğin saf bir 
otonomi alanı olduğu mesajının vesilesi haline getirirler. Dolayısıy-
la buradan, bu defa postmodernizme dair, son bir sonuç çıkacaktır. 
Modernizmin koşulu sonlanmamış bir modernleşme ve arkaik ka-
lıntıların hâlâ ortalıkta olmasıysa, daha homojen, kapsayıcı, tamam-
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lanmış bir modernleşme postmodernizmle sonuçlanacaktır. Böylece 
postmodernizmin işareti de kalıntının, eskiye ait olanın, geçmişin ve 
geçmişe bağlı eşzamanlılık formunun ortadan tümüyle kalkmasıdır: 
“İşte bu anlamda ya modernizmi tanımlayan şeyin sonlanmamış 
bir modernleşme olduğunu ya da postmodernizmin modernizmden 
daha modern olduğunu iddia edebiliriz” (Jameson, 1991, s. 310). 

Bu anlatıdan, hem koşulu olarak iş gören tarihsellikle arasında 
artık hiçbir benzerlik içermeyen modernist biçimin mantığına dair 
bir şeyler öğreniyoruz hem de postmodernizmi şu ya da bu metinsel 
biçim veya teknik, realizm ya da hikayeleme karşıtlığı, çoğulculuk, 
oyunculuk gibi açıklama gücünden yoksun tanımlar ötesinde kav-
ramlaştırma imkanı kazanıyoruz. Daha homojen olarak modern-
leşmiş, dolayısıyla da modernleşmenin bir ufuk olarak kaybolduğu 
bir dünyanın sonucu olarak postmodernizm... Bu tanıma göre ör-
neğin Türkiye’de yakın bir geçmişte ortaya çıkmış korku sinema-
sı, dedektif romanı, ya da sağlıklı yaşam kitapları gibi türler, tıpkı 
içinde satıldıkları, türlere göre sınıflandırma yöntemini benimsemiş 
“bookstore”lar gibi postmodern kültürel formlardır, çünkü üretilme 
süreçlerine modeller sunan ve tekil örnekleri önceleyen bir sınıflan-
dırma sistemi —hem de bunun küresel bir sistem olmakla da kal-
mayıp, diyelim, kahve dükkanları gibi farklı “sektör”lerde de işliyor 
oluşu (“büyük boy latte: extra-shot espresso, kafeinsiz, laktozsuz 
süt”)— bu kültürel ürünlerin tarihsel olanaklılık koşulunu oluşturur. 
Tıpkı eski yapıları, seçilmiş bir “gerçek türetme modeline” (Baudril-
lard, 1994, s. 1) göre simülakrumlara dönüştüren, böylece de geçmiş 
diye bir şeyin kalmadığını tescilleyen ihya projelerinin, daha dün 
gerçekleşmiş tarihsel olayları “apar topar geçmişe yollamakla meş-
gul” (Jameson, 1998, s.20) televizyon haberciliğinin (“28 Şubat post-
modern darbe olarak adlandırılmıştı peki 15 Temmuz nasıl adlandı-
rılmalı sizce?”) postmodern kültürel formlar oluşu gibi —ki elbette 
bu aynı nedenle postmodern olan darbe değil “28 Şubat”tır. Ayhan 
Geçgin’in modernizminin ne anlamda bu postmodern topografiye 
bir direniş olduğunu, bunun eski bir dünyanın geri dönmemecesine 
yittiğini kabullenmek anlamına da geldiğini göreceğiz.

Ama belki daha da önemlisi, bu şema, özellikle eşzamanlı olma-
yanın eşzamanlılığının postmoderniteyle ortadan kalktığı fikri, Şükrü 
Argın’ın (Akınhay, 2007) 12 Eylül ve edebiyat bağlamında “iki farklı 
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hakikat rejimi arasındaki temassızlık” (s. 9) olarak tarif ettiği, güncel 
olarak işgal ettiğimiz tarihsel duruma dair tespitini açmamıza izin ve-
riyor. “Temassızlığın” nedeni, henüz sonlanmamış modernleşme ko-
şulunun yok olmasıyla, eşzamanlı olmayanın ortadan kalkmasıdır. Bu 
durumda ortaya çıkan evrensel eşzamanlılıkta imkansız hale gelen, 
Argın’ın çok doğru olarak gözlemlediği gibi, bizzat “geçmiş ile bugün 
arasında bir ilişki kurma imkanı”dır (s. 9). Argın’ın Kafka’da bulduğu 
paradigmatik biçimiyle, artık bir böcek olduğu kabullenilmiş ve kar-
şısında buna göre tutum takınılmış Samsa ile hâlâ bir insan olduğu 
unutulamayan ve bir böcek gibi davranılmaktan üzüleceği düşünülen 
Samsa aynı anda doğru ya da geçerli iki perspektifi ifade ettiği için 
Samsa’ya böcek ya da insan olarak yaklaşmak durumun hakikatini 
anlatamayacaktır. Hakikat, birbirine temas etmeyen, eşzamanlı olarak 
işgal edilen konumlar arasında metamorfoz geçirenin, tanınmaz hale 
gelenin temel idea ve değerler olduğudur. Benzer biçimde 12 Eylül’ün 
hakikati de, ki herşeyden önce 12 Eylül’ü olanaklı hale getirmiş olan 
budur, kamunun parçalanmasıdır. Örneğin, 12 Eylül mağdurlarına en 
yakınlarının bile bakışında rastlanan, yaşadıklarını hak etmeleri (bu-
nun olağanlığı) ile bu insanların politik bir davanın temsilcileri olma-
sı gibi iki bakış arasında gerçekleşen bir parçalanma. Argın’a göre, 12 
Eylül bu nedenle edebiyat için bir tür “anlatılamayana” dönüşmüştür, 
çünkü edebiyat 12 Eylül’e “baksa, bakabilse, tıpkı içinde yer aldığı top-
lum gibi, kendi felaketini görecektir” (s. 7).

Edebiyatın felaketinden bihaber, nihai olarak öznellik kutlama-
larıyla taçlanan, bütün bir edebi-sanatsal faaliyet “Eylülist” duruma 
denk düşüyorsa, edebiyatın felaketiyle yüzleşmeyi göze alan ya da 
buna hazırlanan, aşağı yukarı aynı kuşaktan Hüseyin Kıran, Barış 
Bıçakçı gibi birkaç isimle birlikte Ayhan Geçgin için “post-Eylülist” 
yazar tanımlaması yapılabilir. Kamunun parçalanmasıyla yüzleşme 
çabası bu yazarların metinlerini zorunlu olarak aynı zamanda ede-
biyat hakkında metinlere dönüştürür. Ya da aynı şey; edebiyatın fe-
laketi, edebiyatı dert edineni elbette önce edebiyat içine çekilmeye, 
onun üzerine düşünmeye zorlar. İşte bu yapıtlara modernist nite-
lemesini yakıştırmamızı doğrulayan bir başka sebep. Bu durumun 
Geçgin’de büründüğü biçimin özelliklerine geçmeden önce “eşza-
manlı olmayanın eşzamanlılığı”nın, estetik modernizmin bu tarihsel 
koşulunun, bu yazarlar için ne anlama geldiğini sorabiliriz.
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Kırklarının sonunda, ellilerinin başındaki bu yazarlar da Avru-
palı modernistlerinkine benzer, modernleşmenin koşulladığı köklü 
bir değişim yaşadılar. Ama onların tanık olduğu “eşzamanlı olma-
yanın eşzamanlılığı”nın belki Avrupalı yazarlarınkinden bile daha 
şiddetli bir deneyim olduğu söylenebilir. Büyük modernistlerin için-
den geçtiği modernleşme, kalıntıları hâlâ ortalıkta olan feodal yapı-
ların karşı konulmaz modernleşmeci yapılara direnişini içeriyordu. 
Dolayısıyla bu yazarlar için ortada görünür bir postmodern koşul 
yoktu. Andığım Türkiyeli yazarlar içinse modernleşme süreci doğ-
rudan postmodernizmle sonuçlanacaktır.2 Postmodern, Jameson’ın 
iddia ettiği gibi, daha homojen bir modernleşmeyle birlikte kalın-
tının ve arkaik olanın iz bırakmadan ortadan kalktığı, böylece de 
bizzat geçmişin ve büründüğü biçimlerin (geçmiş duygusu, kolektif 
hafıza, tarihsellik) buharlaştığı bir durumu anlatıyorsa, Türkiyeli ya-
zarlar hem geçmiş duygusu ile yeni arzusunu bir araya getiren güçlü 
bir eşzamanlılığı hem de bu varoluşsal ufkun postmodern dalgayla 
tümden ve bütüncül çöküşünü deneyimlediler. Bu nedenle Geçgin, 
Bıçakçı, Kıran gibi yazarların geçirdiği modernleşme deneyimi hem 
daha yoğunlaşmış hem de daha melezdir; içinde arkaik yapıların ka-
lıntılarını ve modern yaşam-dünyasına özgü, yeniye dair, heyecanlı 
bir duyguyu barındırdıkları gibi, postmoderniteyle bizzat bunların 
bir kalıntıya dönüşmesini de barındırır. Böylece saf bir modernist 
içgüdüye sahip olamayacaklarını ima etmiş olsak da sanırım şunu 
söyleyebiliriz: Bu yazarların modernizminin olanaklılık koşulu yal-
nızca arkaik olanın modernleştirici güçlere direnişi olamaz. Görü-
nüşe göre dirençle karşılaşmadan tamamlanmış bir modernleşme de 
bu edebiyatın olanaklılık koşuludur ve edebi üretime, postmodern 
şimdiye direnmek gibi yol izleri belli olmayan bir görev yükler. 

Geçgin ve Bıçakçı’nın yazışmacılarından olduğu, yazarların, san-
ki bütün bir çağın geçişine tanık olmuş insanlar gibi, Türkiye’de bugün 
hüküm süren hayat alışkanlıklarını ve kültürü öylesine yabancı, de-
ğişmiş, düşmanca gördüğü Kurbağalara İnanıyorum (2016) adlı mek-

2 Artık kanonikleşmeye başlamış bir anlatıdan biliyoruz ki 80’lerden itibaren yürürlük-
te olan ama 2001 krizini izleyen yıllar boyunca pekişen neoliberal ekonomi politikaları 
Türkiye’de modernleşmenin olgunlaşmasını (ya da doygunlaşmasını) yönetmiş ve karşılık 
geldiği kültürle birlikte mevcut postmodernite rejimini oturtmuştur.
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tuplaşma kitabı bu yazarlara atfettiğim kökten bir değişime tanıklık 
etmiş olma hissinin bir kanıtı olarak da okunabilir. Bunun edebiyata 
dair beklenmedik olmayan karşılıklarını da buluyoruz burada: Bir 
zamanlar taze umutların kaynağı olan edebiyat inancının sarsılması 
[Bıçakçı: “(Bolano’nun Vahşi Hafiyeler’i üzerine konuşurken): Gençli-
ğin, edebiyata, şiire duyulan budalaca ilginin, insandan insana, evden 
eve, günden güne kolayca geçilen akışkan hayatın anlatıldığı sayfalar... 
Bana edebiyatın insan topluluğundan, kalabalığından beslendiği dö-
nemi hatırlattı. Benim üniversitede böyle bir dönemim olmuştu, sizin 
de olmuş muydu? Şu bizim üç kişilik cemaatimiz ile o eski günleri yad 
ediyoruz, diye düşündüm” (s.124)] ya da edebiyatın düpedüz beyhu-
deliği [Geçgin: “Kitap çıkarmada rezil bir yan var!” (s.143)].

Nurdan Gürbilek’in (1992) 80’lere dair artık çok iyi bilinen ana-
lizlerinin farklı tarihsel gerçekliklerin eşzamanlılığını teşhis ettiğini 
anımsamak gerek: 

İki farklı iktidar projesinin, iki farklı söz siyasetinin, nihayet iki fark-
lı kültür stratejisinin sahnesi olmuştu 80’ler. Bir yandan bir baskı ve 
yasaklar dönemiydi, diğer yandan yasaklamaktansa dönüştürmeyi, 
yok etmektense içermeyi, bastırmaktansa kışkırtmayı hedefleyen daha 
modern, daha kurucu, daha kuşatıcı denebilecek bir kültürel strate-
jinin kendini varetmeye çalıştığı yıllar. Bir yandan bir red, inkar ve 
bastırma dönemiydi, diğer yandan insanların arzu ve iştahının hiç ol-
madığı kadar kışkırtıldığı bir fırsat ve vaatler dönemi (s. 9). 

Gürbilek, 2001’de kitabının üçüncü baskısının “Önsöz”ünde 
bunları yazdıktan sonra bu iki projenin “bugün de birbirine muhtaç” 
(s. 9) olduğunu söyleyerek devam etse de sonlanmış bir modern-
leşmenin yarattığı kışkırtma kültürünü artık çok iyi tanıyan bizler 
sanırım bugün ikinci projenin nihayet kazandığını söyleyebiliriz.

O halde, Türkiye’de belki modernleşmenin daha erken bir 
dönemine karşılık gelen ilk modernizmlerden ayırt edilebilecek, 
postmodernle karşı karşıya gelmiş ikinci (geç?) modernizmlerden 
bahsediyoruz. Böyle bir ayrım yapmanın zorunluluğu postmoder-
nizmin bugün karşımızda duran, yukarıda değindiğim, kendi çık-
tılarının her alandaki varlığından da kaynaklanıyor. İdeolojileri ne 
olursa olsun, sağ ya da sol modernizmlerin ortak paydalarının, ba-
zen ileri sürüldüğü gibi teknoloji karşıtlığı değil, piyasa düşmanlığı 
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olduğunu kabul edersek (Anderson, 1992, s. 35), açık açık kutlama-
dığında bile piyasayla arasını iyi tutan postmodernizmin tavrı anali-
tik olarak daha büyük bir önem kazanır. Örneğin, bugün Türkiye’de 
kitap da satan bir “online store”un kitap sınıflandırma başlıkların-
dan bir seçki: “bilgelik”, “beden sağlığı”, “aile çocuk”, “kadın erkek 
ilişkisi”, “wattpad kitapları”, “fantastik”, “romantik”, “yemek kitapla-
rı”, “gezi anlatımı”... Kendi içlerinde de çok çeşitli konulara odakla-
nan bu farklı ürünlerde ortak olan şeyin, yaşantılarını güncel duygu 
kültürünün3 kurduğu ekoloji içinde sürdürmek ve buradan türeyen, 
sürekli geri dönüştürdükleri değerlerin sonuçta piyasanın temel ak-
siyomunu kutsamak olduğu iddia edilebilir sanırım.

Bunun karşısında, Hüseyin Kıran’ın on yıllık bir cezaevi yalıtı-
mıyla yoğunlaşmış deneyimini düşünün: Birçok yönden hâlâ geç-
mişin (neredeyse pre-kapitalist, pastoral) izleriyle bezeli bir Türkiye 
ile iç içe geçmiş, postmodernliğin bütünüyle modernleşmiş ve geç-
mişi en iyi halde paketlenmiş bir ürün olarak barındıran Türkiyesi. 
Buradan yeni döneme en dışarıdan ve kökten tepkiyi üretebilecektir 
Kıran. Benzersiz bir tanıdık olanı yabancılaştırma ustasıdır. Bizatihi 
estetiğe bağlılığından, estetiği edebiliğin işareti olarak görmez Kı-
ran; tersine, bu bağlılık onu edebiyatı kendi dışında etkiler üreten, 
neredeyse piyasadaki metalara rakipler çıkarabilecek bir güç olarak 
hayal etmeye iter. Bıçakçı, ilk kitabı Herkes Herkesle Dostmuş Gibi’de 
(2000) anlatısını başkalarının ifade ettiği olanaklı dünyaları çoğalta-
cak bir biçimde genişletir.4 Woolf ’un Mrs. Dalloway’ini anımsatan 
bu roman Ankara’da bir gezinti sunar; anlatı boyunca şehir sakin-
lerinin hayatına girip çıkarız. Bıçakçı böylece hem modernliğin 
yaşam-dünyasını korumaya, şimdideki çöküşünün yasını tutmaya, 
hem de hakiki bir kamu alanı ütopyasını yaşatmaya çalışır. Benli-
ğimizi onlarda bulduğumuz ve kaybettiğimiz, varlığımızı doğrula-
yan ve yıkan başkalarının hayatı, olanaklının ifade ettiği başkalık; 

3 Rasyonalist yargı ve hakikat felsefelerinin sefaletini gösterir biçimde, hakikatin hükmü-
nün kendini taban tabana zıt, çelişik, önermelere iliştirebilen tümden çocuksu bir duygu-
sallığın, pathosun, eline bırakıldığı, artık “post-truth” gibi kibarlıklarla anlatılmaya çalı-
şılan, estetik duygunun bugünkü depolitize olmuş kültür içindeki belirleyiciliği meselesi 
başlı başına bir yazının konusu. 
4 Olanaklı bir dünyanın ifadesi olarak başkası tanımı Deleuze’e (1990: 308) ait. 
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Bıçakçı’nın ana malzemesi belki de budur. Kıran ise başkalarının 
işaret ettiği zıt kutba yönelir. Olanaklının (benliğin, öteki öznelerin, 
verili olanın) ötesine geçerek, onun içinde saklanan güçlü, kişilikdışı 
bir hayatın içkin güçlerine ulaşmaya, geçmiş ve şimdi’yi, her şeyi ge-
ride bırakmaya çalışır: 

Hiç yürümemiş insan olamaz. Hiç izi olmayan insan olamaz demektir 
bu. Ve Resul de yürümüştü, izle doluydu hayatı ve pek çok izler bırak-
mıştı. Ama böyle olmasın isterdi [...] Denizin dibi... çölden bir ülke. 
Uç yok çizgi yok sınır yok iz yok. Yaşanan, sonsuz güzellikte bir birba-
şınalık, sonsuz güzellikte bir azlık sadelik acıdan arınmışlık saydamlık. 
Eskiye göre mucize kadar iyi, bambaşka. Demek böyle de olunabiliyor. 
Hayır denebiliyor. İz... iz bırakmak reddedilebiliyor. İlk kez bu denli 
iyiyim. Bundan vazgeçmeyeceğim” (2006, s. 14-16).

Bıçakçı ve Kıran ayrı ayrı başka yazıların konusu. Ayhan Geç-
gin ise edebiyatın felaketini belki de en derinden hissetmiş yazar-
dır. Ne başkaları ne de kişilikdışı bir evren. Geçgin’in estetik direnişi 
bir kayıp poetikası ekseninde örgütlenir. Bu terimi Wordsworth’den 
Ashbery’e uzanan romantik ve postromantik lirik bağlamında ortaya 
atan Laura Quinney’den belli başlı iki fikri alacağız burada. Birin-
cisi, “poetics of disappointment” terimini, “hayal kırıklığı” değil de 
“kayıp poetikası” olarak çevirmeyi olanaklı kılan kavramlaştırmay-
la ilgili. Quinney, kaybın poetikasına örnek olabilecek “bu şiirler, 
onlarda konuşanın hayal kırıklığı (disillusionment) yeteneğini bile 
kaybedecek kadar umutsuzlaştığı bir psikolojik durumu inceler,” de-
dikten sonra ekliyor: “Zira hayal kırıklığı (disillusionment) zihin gü-
cüne hâlâ belli bir saygı içerir, onunla gururlanır” (1999, s. x). Doğ-
ru. İngilizce sözcüğün de işaret ettiği gibi, bir türden hayal kırıklığı, 
yersiz olduğu anlaşılan bir beklentinin boşa çıkmasıyla birlikte bir 
yanılsamanın farkına varmayı, bunun sonucunda yeni bir zihinsel 
güce kavuşarak kendine çekidüzen verme olasılığını ifade eder. Oysa 
başka türden bir hayal kırıklığı daha vardır ve bunu anlatan şiirler 

“şu ya da bu hayal kırıklığıyla (disappiontment) değil ruhsal bir durum 
olarak hayal kırıklığına uğramakla (being disappointed) ilgilidir; kar-
maşık bir psikolojik çıkmazla sonuçlanır bu da. Bir kayıp hissi, daha 
önceleri iyimser olan beni çatlatır ve felce uğratır çünkü geriye dönük 
bir bakışla bu aynı benin kibirli ve toy olduğunu gösterir. Ben, şimdi 
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kendi gücünü ve önemini açıkça abartmış olduğunu düşünür ve kendi 
gözünde herhangi bir ontolojik statüsü kalmaz: kendi gözünde bayağı 
bir şeye dönüşür; düşünce ve arzu namına elinde kalan enerjiyi neye 
harcayacağını da bilemez haldedir.” (Quinney, 1999, s. x-xi).

Yanılsamasından kurtulmak gibi bir ufku olmadığı için, bu tür 
hayal kırıklığı telafisi olmayan bir kayba bağlıdır; kaybın kendisi de, 
telafi edilemiyorsa, tanım gereği benden önce gerçekleşmiş, deyim 
yerindeyse, benin içinde hiçbir kusuru olmadığı bir felakete bağlıdır. 
Dolayısıyla, “bu şairlerin hepsi, benliği yalnızca dünya deneyimine 
yönelik ilgisini geri kazanmaya çabalıyor olarak değil aynı zamanda 
deneyimleyen bir özne olma deneyimine ilgisini geri kazanmaya ça-
balıyor olarak temsil eder.” (Quinney, 1999, s.xi) 

Kenarda’dan neredeyse rastgele seçilecek paragraflarla bile ör-
neklendirilebilir bu kayıp ve felaket rejimi. Ama, yukarıda belirtti-
ğim gibi, bu aynı zamanda hep edebiyatın da felaketidir. Yaşanan 
büyük bir kayıpla dilin nesnesi de büyük bir bilinmeyene dönüşmüş 
gibidir; bu da okuduğumuz şeyde edebiyatın halini de dinliyor ol-
mamıza neden olur. Kitabın etrafında dolaştığı bütün mesele bu de-
ğil midir?: 

Zamanın her darbesi onu da zamanın kıyısına, şimdiyi önceden ayıran 
kapanmaz aralığa, (belki de aktığı boşluktan farklı bir boşluğa) bir-
denbire içeriye çöküveren bir boşluğa fırlatıp geçiyordu. Bu aralıkta 
ne olduğunu açıkça görebiliyordu: tamamlanmamış varlık, doğumla 
ölmeye başlayıp, yitip giden varlıktı. Derinleşen bir oyuk, bir hiçti. Za-
man sanki hiç yaşanmamış bir yaşamı eksilterek geçiyordu.” (Geçgin, 
2003, s. 19; italik bana ait). 

Bu pasajdaki, işlevi biraz önce söylenen şeye açıklık kazandır-
mak olması gereken parantez, söylenene açıklık kazandırmak bir 
yana onu daha da karartıp belirsizleştirir. Geçgin’deki tipik “ya da” 
ve “belki”lerle araya giren cümlecikler, çoğalan soru cümleleri, iki 
çizgiyle ayrılmış ara cümleler de bu aynı aileye aittir: Bütün anlat-
ma çabasına rağmen geri dönüp duran belirsizliği niteleme çabası. 
Yazma eylemindeki kökten bir kararsızlık, yönünü bilememe, açığa 
alınmışın işsiz güçsüzlüğü, enerjisini neye harcayacağını bilemeyişi. 
Başka örneklere bakalım: 
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Bir son gerçekleşmişti ama gerçekleşmesi bitmiş değildi, öyle ki yak-
laştığı ölçüde uzaklaşsa da, olmuştu, dahası oluyordu, üstelik olmayı 
da sürdürüyordu. Sanki zaman çizgisi bir sona gelmiş, toprakla birlikte 
yitip burada bitmişti. Ama son bitmemişti, kendini bitimsiz bir an, bir 
şimdi olarak sonsuza kadar yaymıştı. [...] Yıkım yıllar önce olmamıştı, 
yıkım çok önceden vardı, belki dünyanın kuruluşundan önce, daha 
dünya kurulurken yıkım önce kurulmuştu. Zamanın belirişiyle o da 
belirmişti, zaman yıkımın içinden onun öz çocuğu olarak doğmuştu. 
[...] Akıntıda sürüklenen kendi boğulmuş varlığını da görüyordu. Çok 
önce varlığı boğulup gitmişti, şimdi kara kütük olan o da sürüklenip 
duruyordu (2003, s.128, 130, 131). 

Okurların şüphesiz katlanılmaz bulduğu sayfalar, paragraf-
lar, sözcükler boyunca yüzeye çıkan aynı meselenin tekrarı aslın-
da bu ruhun alametifarikasıdır. Bazı okurlarının sandığının aksine 
Geçgin’de ince eleyip sık dokuyan bir “dil işçiliği” yoktur. Bıçakçı gibi 
her bir sözcüğü küçük çekiciyle dinleyen bir yazar değildir o. Tersi-
ne, ne yazacağını bilmediği için —yazının nesnesi, amacı, işlevi, ve 
hazzı kayıp olduğu için— yazmaya ham bir duygu ya da hisle başlar, 
onunla ilerler. Okurların dil işçiliği sandığı şey bu duygunun, kayıp 
poetikasının basıncı altında yoğunlaşan dildir; “tekrar” ise bu for-
mun temel retoriğidir: “deneyimleyen bir özne olma deneyimine il-
giyi geri kazanmaya çabalıyor olarak temsil edilen ben...” Bu nedenle 
doğa da yoktur Geçgin’de; bu duygunun yarattığı öznelliğin uzantısı 
olan manzaralar vardır. Okurlarının çok sevdiği o muhteşem renk, 
atmosfer, boyut dönüşümleri Kenarda’nın kahramanının bir yerler-
de söylediği gibi “görüler”, “vizyonlar”dır. 

Geçgin Kenarda hakkında “ne yazdığımı bilmiyordum ama na-
sıl yazmamam gerektiğini biliyordum; ne anlattığımı bilmiyordum 
ama nasıl anlatmamam gerektiğini biliyordum” (2016, s.199) diye 
yazdığında ne demek istediğini kestirebiliriz: “Şu edebiyat dedik-
leri şeyi yapmayacağım. İnsan ilişkilerini, sevinç ve acılarını, kendi 
başımdan geçenleri, hele hele acılarımı, ki tek bahsetmek istediğim 
bunlarsa da, anlatmayacağım. Çünkü bunları kimin, kime, ne amaç-
la anlatacağını bilmiyorum. Bilmiyorlar. Felaketin, kaybın, merkezin 
taşımadığının farkında değiller. Ama bunu bilmek bile hiçbir şey 
kazandırmıyor. Bunu bildiğimi göstermek için yazmıyorum. Tam 
tersine, bildiğim bir şey yok.” Bunun biraz sonrasında yazdıkları 
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ise kaybın poetikasının mekanizmasının eksiksiz bir resmini verir: 
“Kenarda’da, biliyorsunuz, yıkımdan bahsediyordum ama aslında, 
en azından kişisel düzeyde, yıkım nedir bilmiyordum, daha doğru-
su yıkılabileceğimi bilmiyordum. Dolayısıyla güçle doluydum. Son 
Adım’da ise güçsüzlük nedir artık biliyordum” (2016, s. 199-200). Bu, 
Kenarda’dan Son Adım’a kendi hakkımda bir şey öğrendim demek 
değil, Kenarda’daki benin durumunu yeni anlıyorum demektir. Ken-
di güçsüzlüğünü öğrenmek şaşırtıcıdır çünkü yanlış olduğunu anla-
yana dek benin gücü hakkında bu sanılara sahip olduğunu bilmiyor-
sundur bile. Zira kaybın poetikasında esas olan benin güçsüzlüğü 
değil, elindeki güçle yapacak bir şey bulamamasıdır. 

Quinney’nin (1999) kavramlaştırdığı biçimiyle bu poetikaya 
dair ikinci nokta, kaybın işaret ettiği krizin mesleki değil kişisel ol-
masıyla ilgili: 

Benim görüşüme göre, kriz mesleki değil ruhsaldır —şair olarak şairin 
değil bir kişi olarak şairin yaşadığı krizdir— ve hiçbir çözüme kavu-
şamadığı çok açıktır. Romantik ve postromantik şiirin tarihi, kendini 
hırsla öne çıkarmanın tarihi değil kırılmış benlik umutları karşısında 
hüsranın kollektif bir tanıklığıdır (s. xıı). 

Bu aynı kanonu “kriz liriği”, krizi de orijinallik savaşına girişmiş 
şairin, şair gücüyle kimliğine dair şüphesinin üstesinden gelmesi 
olarak anlayan Harold Bloom’a karşı bu ayrımı vurgular Quinney. 
Dolayısıyla, şair şair olarak başarısından zevk alabilse de edebi ba-
şarı bir insan olarak derdine çare olamayacaktır. Bu rejimde edebi 
başarının ödülü yoktur; hatta (Kafka örneğinde olduğu gibi) yazı ne 
derece başarılıysa başarı da şairi ödüllendirmekten o derecede uzak-
tır. Bu, Quinney’nin de gözlediği gibi, bir yazar için kaybın alabilece-
ği en son ve mutlak biçimdir.

Geçgin’in felaketi en derinden hisseden yazar olduğunu söy-
lemiştim. O zaman Quinney’nın bu son saptamasından kalkarak 
şunu söyleyebiliriz: Geçgin, karşı karşıya kaldığı edebiyatın felake-
tini ruhsal ya da kişisel bir kriz olarak yaşadığı için kamunun parça-
lanmasının “kolektif ” bir tanıklıklığını yapabilmiştir. Çünkü tek tek 
kırılmış benlik umutları kolektivitenin en iyi bildiğidir; her ne kadar 
bunu avaz avaz bağıran bireyleri için kolunu bile kıpırdat(a)masa da. 
Blanchot’nun (1988) bir başka bağlamda Bataille için söylediklerini 
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andıran bir durum: “artık dayanamadığında daha derin bir yalnızlık 
içinde yaşadıysa, cemaatin onu yalnızlıktan mutlaka kurtaracağını 
değil bunun cemaatin onu yalnızlığa, tesadüfen değil kardeşliğin yü-
reği olarak, itiş biçimi olduğunu çok iyi bildiğindendir: kardeşliğin 
yüreği ya da yasası” (s. 25-26). Evet, karşı karşıya olduğumuz şey 
birbirine temas etmeyen iki hakikat rejimidir gerçekten: “Eskiden ne 
olduğu öteki kıyıda, çatlağın öte tarafında kalmıştı, bu doğru —şim-
di olduğu şey ise tuhaf bir boşlukta. Anımsayamazdı, anımsayanın 
kim olduğunu bile söyleyemezdi” (Geçgin, 2003, s. 17). Çatlağın öte 
yakası anımsanabilse sorun kalmayacak, hiç olmazsa bir yakadan 
diğerine geçildiği bilinecektir. Ama anımsanamayan, hatta bundan 
da öte anımsayabilecek öznenin kayıp olduğu bir durumda önce ve 
sonra arasında mutlak bir boşluk kalacaktır. 

Geçgin’in Kenarda’ya yayınevi aradığı günlerde zamanın İle-
tişim Yayınları metni aşağı yukarı şu gerekçelerle geri çevirmişti: 
“Hoşnutsuz, yaşam bezgini bir adamın... halet-i ruhiyesi. Tamamı 
betimleme olan bir anlatım sözkonusu olduğunda betimlemeler-
de bir canlılık aranır. Okuyucu da bezdirilmek zorunda değildir...”5 
Ortaokul kompozisyon jargonunu andıran kriter bir yana, bu yargı 
yayınevinin Kenarda’yı çok doğru anladığını, dolayısıyla başarısını 
teslim ettiğini gösteriyor. Bunu hem o günden bugüne, gelişmesinde 
bu yayınevinin payının da az olmadığı, “Türkçe edebiyat” sahasın-
daki hakim çok-kültürcü öznel hikayecilik eğilimlerinden hem de 
Geçgin’e bugün iade edilmeye çalışılan gecikmiş “modernist” pres-
tijden anlıyoruz. Kenarda’nın payına düşmüş görev daha açık seçik 
görünüyor böylece bugün: Tsunami önüne derme çatma malzemey-
le, güçsüzlükten örülmüş son bir set çekmeye çalışmak. 

Yükselen dalgaya modernist bir cevap olarak kayıp poetikası. 
Geçgin, iyi bir modernist olarak, Kenarda’da şimdiyi, taze ve yeni 
deneyimi anlatmaya çalışır; bunu elbette başaramaz ve yerine, an-
latılabilecek tek yenilik gibi duran, yeniliğin ve deneyimin yıkımını 
anlatır. Yine Jameson’ın (1998) önerdiği bir şema ile test edebiliriz bu 
durumu. Jameson, postmodern durum hakkında konuşurken, bir 
yandan çağdaş toplumsal sistemin mustarip olduğu hafıza kaybına 
—öyle ki, geçmek bilmeyen bir şimdide adeta hiçbir tarih bilinci ve 

5 Geçgin’le 2000 başlarındaki yazışmalardan. 
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alternatif toplum vizyonuna sahip olmadan yaşamaktayızdır— diğer 
yandan da, artık dikkatimizi üzerine toplayamadığımız bir şimdinin 
temsillerini üretme yeteneğini yitirmişizcesine, kültürel ve estetik 
düzlemde her yere sinmiş bir nostaljiye işaret eder (s. 7-20). Dola-
yısıyla, bu başarısızlığın tarihsel-toplumsal bir koşulu vardır. Ama 
Geçgin hiç olmazsa şimdiyi anlatmayı denemiş, kültürel nostalji en-
düstrisine paye vermemiştir. 

Geçgin’de modernlik duygusunun kaybolması, yerleşmekte olan 
postmoderne dair bilgisini gösterir, ki bu da geçmiş dünyanın geri 
gelmeyecek biçimde yittiği anlamına gelir. Eşzamanlı olmayanın 
kayboluşuna, yerine geçen evrensel bir eşzamanlılık fikrine burada 
da rastlıyoruz. Gerçekten de Geçgin’de en küçük bir “modernlik” 
duygusu, modernleşmenin getirdiği yaşam-dünyasına karşı en kü-
çük bir ilgi yok gibidir. Kenarda’da bunu en iyi işçilerin ve onların 
yaşam alanlarının anlatıldığı bölümler hissettirir. Anlatıcının işçi-
lerin hayatlarını ve dertlerini pek de önemsememesi modernlikten 
çoktan çıkılmaya başlandığını gösterir. (Ya da girer girmez çıkılmaya 
çalışıldığını; Hardt ve Negri’nin bir yerlerde üçüncü dünya prole-
taryası için söylediği gibi.) Fabrika çalışmasıyla birlikte gelen hayat 
planının, ev sahibi olma, evlilik ve para biriktirmenin bir yenilik vaat 
ettiği söylenemez. Modernlik hiçbir heyecan uyandırmamaktadır, 
daha da önemlisi, bir ufku yoktur artık. Anlatıcı şimdiden dışındadır 
modernliğin. Geçgin’i Dersim köklerine gönderen neo-arkaizm ise 
postmodernliğin işaretlerinden biridir. Nitekim bu ilgi Son Adım’ın 
(Geçgin, 2010) karakterini bu coğrafyaya kadar sürükleyecektir.

Geçgin, modernleşme ufkunun kapandığının, modernliğin dı-
şına adım atıldığının çok iyi farkındadır. Modernizmi yerleşmekte 
olan postmodernliğe bir direniş olarak belirecektir zira modernlikle 
karşılaşmasında yerleşebileceği kimi konumlar (neo-arkaizm, disip-
liner çalışmanın reddi, tamamlanmış bir benlik duygusu...) postmo-
dernizm tarafından hızlıca kapılmış ve onu bu yeni dünyada yersiz 
yurtsuz bırakmıştır. “Bir yer duygusunun geliştiği yıllardı 80’ler” 
diye yazıyordu Gürbilek (1992, s.9). Geçgin’in modernizmini, tam 
da 80’lerden itibaren gelişen bu yer duygusunun bir kenara ittiği şey-
ler arasında olan yersizlik duygusunun, toplumsal alanda olduğu gibi 
kültürel alanda da yeni beliren konumlara yerleşememenin koşulla-
dığını söyleyebiliriz. Ama aynı nedenden dolayı Geçgin’in metnini, 
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bu yersizlik duygusunu telafi edebilecek, bir “yeryüzü duygusu”nun 
(Gürbilek, 2016, s. 86) belirlediği de söylenemez. Yersizlik Geçgin’de 
bir yeryüzü duygusu sınırına doğru geçmekten çok, bir kayıp poeti-
kası olduğunu göstermeye çalıştığım, öznenin krizi ya da daha doğ-
ru bir ifadeyle öznenin yeri sorusu biçiminde gerçekleşir. 

Neo-arkaizm üzerinde durmak postmodernizmle olan ilişkiyi 
aydınlatmakta özellikle yardımcı olabilir bize. Azınlık sorununun 
postmodern piyasadaki görünümleriyle müzakeresi kusursuzdur 
Geçgin’in. Yazdığı en güzel metinlerden birisi, “Yıkımın Tarihi” 
(2012) adlı öykü, bu açıdan çok iyi bir örnektir; çoğunluğun tem-
sil edilebileceği fikrini toptan reddeder Geçgin. Işık, kendini asmış 
Dersimli dedenin değil plazaların iş dünyasında boğulan torun ve 
eşinin, ortalama hayatın ve çoğunluğun bu tipik figürlerinin üzerine 
düşer. Ama işte hayatları cehennemdir. Çoğunluğu temsil edenlerin 
karşısında haklarının savunulacağı bir azınlık yoktur; tersine, ço-
ğunluğun bu iki üyesinin azınlıkçı bir damarı vardır. Ama bu damarı 
nasıl da heba etmişlerdir. Aslında herkesin sahip olduğu, bir sohbet 
boyunca konudan konuya atlamak kadar kolay olan dönüşüm po-
tansiyelini nasıl da heba etmişlerdir. En imkansız şey konuşmaktır 
şimdi; dönüşüm hattı önce dilde kapanmıştır:

“Lütfen,” diyor fısıltıyla, “Lütfen. Konuşalım, herşeyi konuşalım. Bu 
insana verilmiş bir hediye değil mi? Öyleyse konuşalım, artık kaybe-
decek bir şeyimiz olmadığına göre her şeyi açık açık konuşalım. Bir 
şey söyle?” 
“Ne söyleyebilirim?” 
“Sen, sen”(Geçgin, 2012, s. 29-30). 

Üstelik azınlık çizgisi dededen toruna değil “geline,” kadına, 
kaymıştır. Kendini onun üstüne yıkan, onu kara bir deliğe hapseden 
erkekten kurtulabilecek midir?: “Sen bırakmadıkça kadın gideme-
yecek, bunu görüyorsun. Senin kurnazlığın da bu, kadına sıkı sıkı 
yapışman, özsuyunu emmek ister gibi yapışman”(Geçgin, 2012, s. 
33). Çoğunluğun, yani erkekliğin, kadınların özsuyuyla beslendiğini 
bilmeyen var mı? Kadınlar çoğunluk kümesinin üyeleridirler ama 
“özsuları” azınlıkçıdır. Fallik göstergenin hadımlaştırdığı erkekse 
çoktan anlamın beyaz duvarına çarpmıştır: “loşluğun içinde beyaz 
bir noktanın büyüdüğünü görüyorsun. İyice büyüyor, kör edici, an-



126

Bülent Eken

monograf 2018/9

lamsız bir beyazlığa dönüşene kadar büyüyor, sonunda bütün görüş 
alanını kaplıyor” (Geçgin, 2012, s. 33).6

Buraya kadar izini sürdüğüm, eşzamanlı olmayanın deneyimi ile 
evrensel eşzamanlılık arasında ortaya çıkan yersizleşme içinde bir ka-
yıp poetikası olarak gelişen estetik modernizmin Geçgin’deki işaretle-
ri olarak modernlik duygusunun yokluğu yanına, üsluptaki duygusal 
kayıtsızlık ve Son Adım’ın öyküsünde, yansıttığı eylemde, rastladığı-
mız bir kayma saptamalarını da ekleyerek bitirebiliriz. Bu vesileyle 
Geçgin’deki poetik rejimin sınırları hakkında da düşünebileceğiz. 

Kenarda’nın leitmotivlerinden aşağıdaki şu pasaja bakalım:

...kendisi olmayan ama kendi dışında başka bir şey de olamayacak bir 
varlıkla, yoğun gece ormanının vahşi yaratığıyla karşılaşıyordu. Üze-
rine atılıyor, içindeki bir şeyi çekip dışarıya çıkarmak için abanıyor, 
pençeleriyle göğsünü yırtıyor, dişleyip etini koparıyordu. Kanı damar-
larında delice akar, kalbi hızla dönen bozuk bir saat gibi gümbürde-
yerek çarpıp dururken içinde göğsüne doğru atılan, göğüs duvarına 
sürtünen, geriye karnına düşen, dışarı çıkmaya çalışan şeyi duyuyor-
du. Her şey geceden kaynaklanan, hareket etmesini, kıpırdamasını, 
parmaklarını oynatmasını, gözlerini yummasını olanaksızlaştıran bir 
felç anında oluyordu. Bütün bedeni kaskatı kılan bir felçti bu. (s. 41)

Peki bütün bu “korkunç” şeyler olurken başına bunlar gelen ne 
hissediyor acaba? Sadece acı veren deneyimler olduğu söylenemez 
bunların, pekala büyük bir hazzın da kaynağı olabilirler. Doğrusu 
Kenarda, söz konusu olanın umut mu, umutsuzluk mu, dehşet mi 
olduğu belli olmayan, bu sorunun temelde karar verilemez olarak 
kaldığı bu tür pasajlarla doludur. Bu duygusuz ya da kayıtsız üslup 
bizi yine öznenin hüsranına götürüyor. Telafi edilemez bir kayıp-
la belirlenmiş bir özne sözkonusu olduğunda kayıtsızlık üzüntüyü 
temsil etmenin tek yoludur; çünkü ontolojik dayanaktan yoksun, 
açığa alınmış öznenin kendini içinde bulduğu uçurumda üzüntü-
nün hiçbir görkemi, yücelticiliği, ve (edebi) güzelliği yoktur. Bu aynı 
zamanda, dolaylı olarak, her türlü duygu gösterisini büyük felaketi 
ıskalamak ihtimaliyle damgalar. Geçgin’in “nasıl yazmaması gerekti-
ği” bilgileri arasında bu da bulunur. 

6 Bu öykünün içinde yer aldığı derlemedeki Dersim konulu metinler postmodern azınlık 
statükosuyla ilişkileri açısından da analiz edilebilir. Açıkçası üç dört örnek dışında hepsi 
bu statükoya teslim olmuştur. 
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Ama bu durumun bir istisnası vardır Kenarda’da (2003). “Yü-
rüdükçe sıkıntısı artıyordu. Bir şey içinden yükseliyor, damarlarına 
baskı yapıyor, çepere saldırıyor, çıkmaya çalışıyordu. Kafası karın-
calanıyor, binlerce arı kafasının çevresinde dönüyormuş gibi ku-
lakları uğulduyordu...” (s. 167). Birkaç sayfa sonra “öfkelendiren bir 
üzüntü” olarak da nitelenecek bu sıkıntı veren duygu kahramanın 
Engin’le karşılaşmasından sonra yüzeye çıkar.7 Bu epizod, başkasıy-
la somut bir karşılaşmaya Kenarda’daki tek örnektir. Bu değişikliği 
anlatı da kaydeder: hem Engin’in öznesi olduğu birinci kişi anlatıcı 
metinde daha önce görülmemiş bir yer kaplar hem de kitaptaki an-
latıcının alışık olduğumuz, “Her şey içeride oluyordu” (s. 40) gibi, 
bizi bilinmeyen bir olay sekansının ucunda bir zamana yerleştiren 
zaman kipi yerine eylemin şimdisine odaklanan bir zaman kipi öne 
çıkar; “Dönüp yüze baktı” (s. 163).

Kahramanımız daha önce de benzer duygulara kapılmıştı. Daha 
önce nedenleri pek de anlaşılamayan bu aynı duyguların şimdiki so-
mut karşılaşmadan sonra da yükselmesi, önceki duyguların neden-
lerini de açıklıyor olabilir. Kelimenin tam anlamıyla düşmüş, yolun 
sonuna gelmiş bir tip olan Engin, kahramanın “yıllar öncesinde baş-
ka bir yerden tanıdığı,” İstanbul’a başka bir şehirden gelmiş, onun 
geçmişine ait birisidir (s. 164). Ve anlatıdan anlarız ki bu geçmiş, 
insanların “tatlı varoluşu” hâlâ hissedebildiği ve bunu hissettiren tip-
lere sahip çıkıp kolladığı bir dönemdir. Bıçakçı’nın bahsettiği “genç-
liğin, edebiyata, şiire duyulan budalaca ilginin, insandan insana, ev-
den eve, günden güne kolayca geçilen akışkan hayatın” dönemi.

Engin, düşkünlerin arsızlığıyla rehin aldığı kahramandan ak-
şam yemeğini ve sigarasını koparıp üstüne bir de akşam kalabileceği 
bir yer için para isteyince terkedilir: “Daha fazla dinleyemedi, kalk-
ması gerektiğini söyleyip birden kalktı” (s. 167). Engin’in kahrama-
nın daha biraz önce teyit ettiği bir gerçeği (“berbat bir şehir burası, 
bir bataklık”) dile getirmesi de onu kahramanın onay ve şefkatine 
layık hale getirmez. Kahramanın henüz Engin’in durumuna düş-
memiş olmasının tek nedeni arkadaşının içinden çıkıp geldiği eski 

7 “Üzüntü çoktandır içindeydi, içeriye yerleşmiş orada kök salmıştı. Ara sıra yükseliyordu. 
[...] Ama sadece üzüntü değil, üzüntüsüyle birlikte içinden öfke gibi şiddetli bir şey de 
yükseliyordu. Onda üzüntüye yol açan neyse aynı zamanda öfkelendiriyordu da” (Geçgin, 
2003, s. 170-71). 
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dünyaya ait ilişki biçimlerinden birisi olan ailesinin hâlâ varolması 
gibidir. Ama kendisinin Engin’den farklı, eski dünyayı göğüsleyip 
aşabilecek bir olanağı olduğuna inanıyordur sanki. Aslında tek farkı 
vardır; o eski dünyanın artık nihai olarak geçmişte kaldığını bilmesi, 
bir ayağının da yeni dünyaya basıyor olması. Öfkelendiren üzüntü-
sünün kaynağı bu mudur? Tam olarak neye kızmaktadır? Engin’in 
hâlâ varolmasına mı, ona yardım edemiyor olmasına mı; Engin’in 
kendini, ve onun karşısında kahramanı bu hale düşürmüş olmasına 
mı, geçmişin yok olup gittiğinden habersiz olmasına, habersizmiş 
gibi davranmasına mı? Bu iki dünyanın bir anlığına temas ettiği yer-
de belki de oturup konuşulacak çok şey vardır. Ama kahramanımız 
için bu iki yaka derin bir çatlakla birbirinden ayrılmıştır. 

Şu fikri takip edelim: J. M. Coetzee’nin Barbarları Beklerken’i 
(1985/1980) Son Adım’ın bilinçdışını kuran metindir. Barbarları 
Beklerken çok temel bir eylemi anlatır. Ahlak yasasını içinde taşı-
yan, yasanın politik temsilcisi, iktidarın yardımcısı bir yargıç tam 
da içindeki yasayı izleyerek aynı politik iktidarın hedefi ve kurba-
nı haline gelir; bir yer değiştirme, tersine çevrilme, bir tür değişim. 
Bu eylemi mümkün kılan şey hakiki bir öznenin varlığıdır, çünkü 
eylemin gerçekleşebilmesi için öznenin öznelikten çıkması gerekir. 
Romanda, şehre gelen “Üçüncü Şube”nin adamlarının yargıca yap-
tığı da tam olarak budur. Yargıcın gerçekten çok incelikli, yüksek bir 
muhakeme gücünün ifadesi olan, şefkatli ve adaletli ahlak yasasıyla 
düzenlenmiş dünyasını yerle bir ederler. Böylesi incelikli bir gücün, 
gerçekten en küçük bir muhakeme yeteneğinden bile yoksun bir 
kabalığa direnememesi gerçek bir yıkımdır. Ne var ki, bu Şube’nin 
kazandığı anlamına da gelmez. Tersine, şehirde neden oldukları bü-
tün yıkımın ardından, üstelik giriştikleri düşman avında elle tutulur 
hiçbir şey elde edemeden, apar topar ayrılırlar. Barbarlar hâlâ ufukta 
beklemektedir. Yargıcın yıkımı ise daha güçlü bir şeyi, işte öznenin 
ahlak yasasının ölçemeyeceği bir şeyi, varoluşun kendisini hisset-
tirir. Yolcu yolunu kaybetmiş olabilir ama yol hep oradadır; hatta 
yolcunun yolunu kaybedip durması yolun şanındandır. Coetzee’nin 
romanının son cümlesi şudur: “Çoktan yolunu kaybetmiş olmasına 
karşın hiçbir yere çıkmayan bir yolda ilerlemekte direnen biri gibi 
oradan uzaklaşıyorum.” (1985, s. 187/ 1980, s. 156; Türkçe çeviride 
küçük değişiklikler yaptım).
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Son Adım’da ise, telafisiz bir kayıpla damgalanmış, süregiden 
bir öznelik krizi içinde zaten hiç tastamam özne olamamış Alisan, 
bir değişimin faili haline de gelemez. Romanın öyküsünde, anlattığı 
eylemde, sanki bir kayma vardır çünkü roman bir yandan da —daha 
çok bir anlama, aydınlanma biçimine bürüneceği hissedilen— ka-
çınılmaz bir değişim beklentisini güçlü bir biçimde hazırlamıştır. 
Babaanneye memleketine gömüleceği sözü verilmemiş midir? Okur 
sayfalar boyunca yolculuğa hazırlanmamış mıdır? Dünyaya bir türlü 
ayak uyduramayan bu tipin bu görevle nasıl uğraşacağını görme-
yi beklememekte midir? Yolculuk kaçınılmaz olarak yapılmayacak 
mıdır? (Yolculuğun yapılması zorunlu değildir elbette, ama roman, 
açıkçası çok da heyecan verici olabilecek, böyle bir ihtimali kabul et-
mez. Dolayısıyla okuduğumuz roman o roman değildir.) Ama böyle 
bir değişim olmadığı gibi, bize bir an yazarın bu fikirle adeta dalga 
geçip geçmediğini bile düşündürten cümlelerden sonra, hiçbir şeyin 
değişemeyeceği hükmü verilir: 

Kazma işini bitiriyorsunuz. Yeterince derin, geniş. Babaanneyi 
içine koyuyorsunuz. [...] Bu kadar, diye düşünüyorsun, ben payıma 
düşeni yaptım, nihayet bitti. [...] 

Bitti mi? Öyle ya da böyle, babaanne öldüğüne göre şimdi bir açı-
dan senin için yeni bir dönem başladı sayılır. [...] 

İstanbul’a döndüğünde bütünüyle yalnız olacaksın. Bir kadın seni 
bekliyor olacak (bekliyor mu? Evet, bekliyor). İstersen evi bile satar, 
başka bir yerde bu kadınla yeni bir hayata başlarsın. 

Ama bitmiş bir şey yok. Neyse o, elinden kaçıp gidiyor, ele gelmez-
liğine rağmen ağır, güçlü, kaba bir el gibi seni suyun altında tutuyor 
(Geçgin, 2010, s. 190).

Böylece, romanda bir değişim geçirildiğine dair tek ihtimal ola-
rak—Geçgin’in yorumcularının da çok ilgisini çekmiş— Alisan’ın 
işkencecilerine, hücresinde yalnızken ulaştığı, insanın bir hiç olma-
dığı fikrini açıkladığı sahne kalıyor geriye:

“Sizin,” diyorsun, “bilmediğiniz bir gerçek var,” sözcükler ağzın-
dan zayıf, kuru, sayıklar gibi, fısıltıyla dökülüyor yine de fısıltı odayı 
dolduruyor, “insan bir hiç değildir.”

“Siz,” diye sürdürüyorsun, “insanı içler acısı bir şeye, bir paçavra-
ya, acı çeken, acıdan başka bir şey bilmeyen bir şeye, küçültülmüş bir 
şeye, bir zavallıya, bir hiçe çevirmek istiyorsunuz. Ama ne yaparsanız 
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yapın insanı bir hiçe indirgeyemezsiniz. Gerçeği mi istiyorsunuz, işte 
gerçek: İnsanın içinde ölümsüz bir şey vardır. İnsanın içinde yok edi-
lemez bir şey vardır.”

Kendi sesin kulağına başkası konuşuyormuş gibi geliyor. İşkence-
cilerin tuhaf bir biçimde hiçbir şey yapmıyorlar. Hatta çarpık gülüm-
semeleriyle dinliyormuş gibi görünüyorlar. Boğazın kupkuru, dudak-
ların çatlak, nefes alıyor, sürdürüyorsun, “Binlerce bedeni parçalasanız 
bile bu gerçeği asla öğrenemeyeceksiniz.”

“Gerçek,” diyorsun, “ben düşman değilim, hiçbirimiz düşman de-
ğiliz. Düşman sizsiniz” (Geçgin, 2010, s. 247-48).

Başarılı, mesajını yerine ulaştırmış bir söylev —içerdiği fikir, bir 
klişe olma olasılığını dışarda bırakırsak eğer, biraz bulanık olsa da. 
Ama neden doğru olsun bu fikir? Coetzee’nin tam da bu sahnede 
yankılandığını düşünüyorum. Albay Joll, şehir kalabalığını şehvete 
getirmek için işkence edilen tutsak barbarların ayaklarını demir bir 
tokmakla ezmek üzereyken ortaya atılan Yargıç’ın konuştuğu sahne-
deyiz Coetzee’de: 

“Sakın vurayım deme onunla.” Tokmak kavuşturduğu kollarının 
arasında duruyor. “Hayvanlara bile vurulmaz tokmakla, anladın mı, 
hayvanlara bile...” Korkunç bir öfke nöbetiyle silkinerek çavuşu üze-
rimden atıyorum. Tanrısal bir gücüm var şu anda. Bakarsın az sonra 
tükenir. Sahip olduğum sürece iyi değerlendirmeliyim. “Bakın,” diye 
bağırıyorum. Dudakları kalasa yapışmış, elleriyle maymun gibi yüzle-
rini tutarak yerde kuzu kuzu yatan adamları gösteriyorum. Tokmağın 
varlığından, arkalarında olup bitenlerden habersiz, suçlayıcı yazıların 
dayakla sırtlarından silinmesiyle [Joll, meydan dayağı başlamadan 
hemen önce bir kömür parçasıyla tutsakların sırtlarına “Düşman” 
yazmıştır] cezanın sona ereceğinden umutlu, bekleşiyorlar. “Bakın,” 
diyorum yeniden. “Bizler bu evrenin büyük mucizesiyiz! Ama öyle 
darbeler vardır ki bu mucizevi beden onları alırsa bir daha iyileşemez! 
Nasıl...!” Sözcükler tıkanıyor boğazıma. “Bakın şu adamlara!” diye ye-
niden başlıyorum. Boyunlarını uzatarak hâlâ tutsaklara bakabilenlere, 
şimdiden kanlı yaralara üşüşmeye başlayan sineklere sesleniyorum 
nerdeyse, “Ey, adem oğulları...” [...]
Ne söylemek istediğimi anımsayamıyorum bir türlü. Evrenin muci-
zesi... Geliştirmeye çalıştığım düşünce bir duman gibi uçup gidiyor. 
Böcekleri de ayaklarımızın altında ezmiyor muyuz, diye geçiriyorum 
aklımdan, kendi biçimlerinde evren mucizesi hamamböceklerini, so-
lucanları, çekirgeleri, karıncaları (1985, s. 130-31 /1980, s. 107; çeviri-
de küçük değişiklikler yaptım). 
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Geçgin’dekinin aksine başarısız, hatta neredeyse klişeye dönü-
şecek olması konuşanı komik bir duruma düşürme riski taşıyan bir 
söylev. O derece ki, yargıç aldığı darbeden sonra meydandan sürük-
lenerek götürülürken kafasında sürdürdüğü iç sorgulamasını bile 
acımasız bir özeleştiriyle bitiriyor: “Hem kurulu düzenin savunu-
cusu, hem de kendince devlete düşman, saldırıya uğramış ve tutsak 
edilmiş, canı pahasına erdemini korumaya çalışan ihtiyar yargıcın 
kuşkuları yok değil” (1985, s.132). 

Ne büyük bir şölen! Bazı Nobel sahipleri ödülü onurlandırsınlar 
diye seçiliyor gerçekten. Yerle bir olmuşken bile yerle bir olmakta 
olan yapının ayakları sapasağlam yere basarken ürettiği kriterle öze-
leştiri yapmaya çalışan yargıç. İşte yıkım. Yargıcın söylevinin neden 
başarısızca kesintiye uğramasının zorunlu olduğunu da anlıyoruz 
böylece. Zira dönüşümünün başka türlü bir işareti olamayacaktı. Kı-
sacası, Son Adım’da Alisan herhangi bir dönüşüm geçirmez, çünkü 
dönüşüm sonucu kendini ayıranın ortaya çıkaracağı farkı kıyasla-
yabileceğimiz bir özne asla olmamıştır.8 Dolayısıyla, yargıcın tersi-
ne, hiçbir zaman güç sahibi de olmamıştır. Alisan yolculuğundan 
önce tam olarak bir “kurban” mıdır pek emin değilim; buraya ka-
dar Geçgin’de bir kurban bile olamayacak derecede içsel bir kayıp-
la damgalanmış karakterler olduğunu söyledim daha çok. Ama bir 
kurbansa da, dönüşüm yokluğunun bir başka işareti olarak, kurban 
olarak kalmaktadır. Coetzee’deki bağlam Türkiye’ye ne kadar da uy-
gun oysa. Sanki bu ülkede barbarların ayakları, şehvetli kalabalıkla-
rın bakışı altında, çekiçle muşmula haline getirilmemiş gibi, sanki 
insanlar kolları arkadan bağlanarak “kanatlandırılmamışlar” gibi. 
Ama bunu bir “yargıç”, iktidar temsilcisi, ya da yasa adamı üzerin-
den anlatmış bir hikaye var mıdır gerçekten? Yoksa hep mağdurlar 
üzerinden anlatılmış bir hikaye mi bu? 

Son Adım’da vurgu yolunu baştan kaybetmiş yolcuda kalır. Oysa 
gerçekten etkileyici olan bu figürü “mucizevi” yapan elbette yolunu 
kaybetmiş olması değil, Coetzee’de olduğu gibi, kayboluşunun hep 
orada beklediğini hissettirdiği, zaten ancak bu koşulla hissedilen yo-

8 Fark, yalnızca kendini ayırma başarısı olarak da görülemez. Kendini kendisinden ayrı-
landan ayıramayanı da harekete geçirir.
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lun kendisidir.9 Alisan’ın bir türlü özne olamayışındaki ve bunun öy-
küde yarattığı tuhaflığı iyi sezen Hüseyin Kıran (2012) paradoksal ve 
çaresiz bir açıklamaya zorlanır: Alisan, finalde “hayatın açık saldırısı-
na maruz kal[arak] ...ilk kez güçlü biçimde ‘ben’e dönüşür”(s. 45-46); 
ama “özne olma dönüşümünün takibi metne bağlı kalınarak yapıl[a]
madığı” için “Son Adım’ın öznesi Alisan değildir, romanı kuran-oluş-
turan dildir, dilin ta kendisidir” (s. 47). Paradoksal, çünkü hayatın 
açık saldırısının gerçekleşmesi, görünebilmesi için bu saldırıyı kar-
şılayacak bir özne olması gerekir ama Kıran’ın da kabul ederek baş-
ladığı gibi Son Adım’da varolmayan da zaten budur.10 Ne hayatın bir 
saldırısı ne de bir dönüşüm vardır.11 Tersine, bizzat kaymaya uğramış 
anlatısal eylemin adıdır dönüşüm; dolayısıyla gerçekleşme koşulları 
olmadığı için gerçekleşmez hiç. Çaresiz, çünkü romanın öznesinin 
dil olması zaten kayıp poetikasının bir sonucudur; özne olmayı köklü 
bir hata olarak deneyimleyen öznenin yersizliğinin biricik mekanıdır 
dil. Dolayısıyla açıklama döngüseldir: belirlenimi öznenin imkan-
sızlığıyla sıkı sıkıya bağlı olan şeyin kendisi özne olamaz. Gürbilek 
(2016) de bir “kırılma”dan ve “dönüşümden” bahseder ve yanılır: 

Son Adım’daki kırılmayı bu sözler hazırlamış gibidir. Alisan’ın babaan-
neyi anlamak için babaanneye —Suse, babaannenin asıl adı budur—
dönüşmesi gerekmiştir. Zeynel’i anlamak için Zeynel’e, Ziya’yı anla-
mak için Ziya’ya dönüşmesi, onlardan bir parçanın içinde büyümesi 
gerekmiştir. Kendine kurduğu hücreyi anlayabilmesi için sonunda 
gerçek bir hücreye düşmesi gerekmiştir (s. 88). 

9 Geçgin’in kitabı için ilk düşündüğü ama yayıneviyle müzakerelerde değiştirdiği adın 
Yol olduğunu da not edelim. Bu “yol” hakkında ise şunu yazabiliyor Geçgin: “Sadece sen 
yolunu kaybetmiş değilsin, yolun kendisi de kaybolmuş” (Geçgin, 2010, s. 220).
10 Elbette mümkün biricik biçimin bu olduğunu iddia etmiyorum. Örneğin Kıran’da 
(2006) da özne yoktur. Resul, özne olamayacak kadar budala bir varlıktır ama moleküler 
bir evrenle verili dünya arasında bir “aracı”, “elçi” olduğu için trajikomik serüveni Spi-
nozacı varlığın, varoluşun kendisinin, güçlerini hissettirir. Resul’ün başarısızlığının açığa 
çıkardığı varlık Kıran’da dönüşümün yolunun aldığı biçimdir. 
11 Kıran (2012), Alisan’ın bene dönüşmesinin kanıtı olarak, Son Adım’ın finalinde ro-
mandaki “sen” seslenişinin kırılıp Alisan’ın “ben” demeye başlamasını gösterir (s. 46). Bu 
yanlış değil ama Kıran’ın talep ettiği kanıt da değildir, çünkü Geçgin (2010) bu tırnak işa-
retleri kaldırılmış “monologu” her zamanki gibi “Bir açıdan, diye düşünüyorsun” yazarak 
“sen”le başlattığı gibi “ya da mırıldanıyorsun, zira kulağına bir yerlerden mırıl mırıl sesler 
geliyor, sanki biri kulağına fısıldıyor” diye de niteliyor; monologdan vantrilokluğa benin 
mi, kimin konuştuğu yine karar verilemez kalıyor (s. 243). 
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Buradaki sorun, kısmen, Gençlik Düşü’nden devşirilen sahte-
Deleuzecü bir dönüşüm fikridir: Anlamak başka bir şeye dönüş-
mektir. Öyle olsun, ama dönüşen kim? Babaanneye, Zeynel’e, Ziya’ya 
dönüşen Alisan: Kimlikler arası bir hareket olarak dönüşüm. Oysa 
Deleuze’e göre dönüşüm bir kimlikten diğerine muğlak bir değişim 
değildir. Dönüşümden ancak kimliğin kaderine oluş karar veriyor-
sa bahsedilebilir; dolayısıyla, dönüşüm bireyin (bir bakıma değiştiği 
bile değil) içinde tekil bir belirlenim kazandığı bir süreçtir. Deleuze’e 
göre hiçbir kimlik dönüşemez; dönüşüm(ün) kuvveti kimliğin ik-
tidarına karşı koyar. Dolayısıyla, Coetzee’nin yargıcında da olduğu 
gibi, dönüşüm tek bir bireyde gerçekleşir ama mutlaka ilişki kurul-
muş bir azınlık tarafından harekete geçirilir. Barbarları Beklerken’de 
bu, elbette, yargıcın, onu yurduna teslim etmek üzere çıktığı zah-
metli yolculukla kendi düşüşünü başlattığı, işkence görmüş barbar 
kızdır. Yargıcın ahlak yasası, kimliğinin temsil ettiği iktidara karşı 
koyan bir güce dönüşür. Bu perspektiften Alisan’ın Kader’le karşılaş-
tığı bile çok şüphelidir. Sorun ille de kırılma ve dönüşümse, Irmak 
Zileli (2012), bir kimlik krizini vurgulayarak, eksik kalsa da, daha 
doğru bir gözlem yapar: “[Geçgin’in] asıl anlatmak istediği, kişinin 
kimlik arayışı, bireyin kökleriyle kurduğu bağ ya da bağsızlık me-
selesiydi. [...] Doğulu bireyin kimlik meselesini öyle bir ele almıştır 
ki, dünyadaki bütün bireylerin kimlik meselesine ilişkin bir roman 
olmuştur Son Adım” (s. 56-57).

Bu son gözlemleri de kayıp poetikasının sınırları olarak not ede-
lim. Bunun bir alternatifi olabilir miydi? Hiç “tiksinmeden” bütün 
sesleri dinleyecek, duyduklarını kulağımıza fısıldayacak bir romanın 
ilk cümlesi geliyor aklıma: “O anda dikilmiş fotoğrafa bakarken biri 
omzuna dokundu, ‘merhaba’ dedi” (Geçgin, 2003, s. 163). 
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Daily Life on the Edge: 
Reading Ayhan Geçgin through the Eyes 

of Henri Lefebvre

Abstract
Ayhan Geçgin, in his novels, writes about people who feel they are living some-
one else’s life. The main characters of the novels, somehow, escape from the life 
they live in. However, in fact, what they escape from is the city life and the daily 
life as described by Henri Lefebvre. To understand the reason of the escapes 
of the characters, this paper will examine the characters’ lives, their daily lives, 
and the city they live in. Therefore, the main goal of this study is to formulate 
a criticism of the daily life in Turkey after 1980 by reading Geçgin’s novels via 
Lefebvre’s theories of the modern city and daily life.

Key Words: Ayhan Geçgin, Henri Lefebvre, daily life, city, immigration

Giriş
Ayhan Geçgin’in ilk romanı Kenarda’nın (2003) kahramanı, 

üniversiteyi bitirip memlekete, ailesinin yanına dönen bir gençtir. 
Genç adam hâlinden memnun değildir ama hayatını değiştirecek 
bir girişimde bulunmak yerine umutsuzca aylaklık eder, çevresiyle 
arasına bir mesafe koyarak olan biteni anlamaya çalışır. İkinci roman 
Gençlik Düşü’nde (2006) hiçbir işte dikiş tutturamamış Fikret Ali 
Koçergi’nin eski güzel günlerden anıları dererek bir roman yazmaya 
çalışması anlatılır. Son Adım’da (2011), babadan kalma evinde üvey 
babaannesiyle birlikte yaşayıp sağda solda vasıfsız işçilik yaparak 
geçinen Ali İhsan’ın önce komşusu Kader’le birlikte yatak odasına, 
sonra da tek başına akrabalarının yanına, taşraya sığınmaya çalışma-
sını okuruz. Son roman Uzun Yürüyüş (2015) ise annesiyle yaşayan 
Ali İhsan gibi bir adamın evi ve şehri terk ederek doğada, tek başına 
ve sadece fiziksel varlığını sürdürmek amacıyla yaşamaya çalışması-
nın hikâyesidir.

Şehir dokusu ve bu dokunun ürünü insan ilişkileri, dört roma-
nın da fonudur. Bununla beraber Ayhan Geçgin, dört romanında da, 
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kendi hayatlarını yaşamaktan çok uzak olduklarını düşünüp içinde 
bulundukları şehirden ve insanlardan kaçmaya çalışanları anlatır. 
Karakterler, meşreplerine göre ya içlerine kapanarak ya da şehri terk 
ederek kaçarlar. Tabiî, bir romandaki olay veya durumların şehirde 
cereyan etmesi, romanda şehre özgü sıkıntıların ele alınması ilginç 
değildir. İlginç olan, insanların kendileri için kurduğu bir yerleşim 
yeri ve ona özgü yaşamdan kaçmak istemeleridir. Soru her zamanki 
gibi basittir: Neden? Geçgin’in romanlarındaki karakterler neden şe-
hir yaşamından kaçıyorlar?

Metin merkezli yorum ve tahlillerle cevaba ulaşmaya çalışmak, 
romanların teknik yapısı ve yazarın bilinçaltı hakkında fikir edinme-
ye yardımcı olabilir. Böylece hem olaylar, durumlar ve karakterler 
hem de bunların tutarlılıkları ve ikna edicilikleri hakkında yorum 
yapma imkânı artar. Fakat romanlarda tasvir edilen toplum ve gün-
delik hayat hakkında yorum yapılmaya çalışılacağı zaman edebiyat 
eleştirisinin sınırlarından çıkılması gerekir. Ayhan Geçgin’in roman-
ları bu sınırların aşılması için uygundur; zira şehir zemininde yaşa-
nan gündelik hayatın oldukça gerçekçi yansımalarını içermektedir. 
Bu durumda, “Geçgin romanlarındaki karakterler neden şehir ya-
şamından kaçıyorlar?” sorusunu “İnsanlar neden şehir yaşamından 
kaçmak isterler?” diye düzeltmek, cevabı da edebiyatın değil günde-
lik hayatın eleştirisini yaparak aramak gerekir. Artık söylenebilir ki 
amaç, Türkiye’de 1980 sonrası şekillenen gündelik hayatın, Ayhan 
Geçgin romanlarından hareketle bir eleştirisini yapabilmektir. Bu za-
man aralığının seçilmesinin nedeni elbette, incelenecek romanlardaki 
olayların 1980’lerin ikinci yarısından 2013-15 arasına kadar uzanan 
bir dönemde meydana gelmesidir. Çıkarımları desteklemek içinse 
Henri Lefebvre’in 1947-81 arasında oluşturduğu kent ve gündelik 
hayat eleştirisi külliyatına başvurulacaktır. Yani yöntem Lefebvre’in 
teorisini, Geçgin’in somut gözlemleriyle birlikte okumaktır.

1. Teorik Çerçeve
İlerideki görüşleri anlaşılır kılmak için öncelikle Lefebvre’in 

kent ve gündelik hayat eleştirisi alanında kullandığı başlıca kavram-
lara göz atmak yerinde olur. “Gündelik hayat”; bireylerin içine doğ-
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duğu normların bütünü, bayağılık, kabalık ve sürekliliktir (Lefebvre, 
2015b, s. 55). Günlük pratiklerin tümünü kapsadığı için spesifik bir 
tanımının yapılması güç olsa da neleri içerdiğini görmek adına üç 
veçheye ayrılarak gözlemlenebilir: Çalışma hayatı, boş vakit ve özel 
hayat (Lefebvre, 2015a, s.37).

“Çalışma hayatı”, adı üstünde, iş yerinde geçirilen vakittir. Bi-
reylerin hayatının en büyük bölümünü oluşturduğundan, onların 
kişiliklerinin ve gündelik hayatlarının en belirleyici veçhesi olduğu 
söylenebilir. “Boş vakit”, bir iş gününün ardından gelecek iş günü-
ne hazır olabilmek için dinlenerek geçirilen vakittir. Bireyler dinle-
nirken iş hayatının getirdiği yorgunluk ve kaygılardan uzaklaşmak 
isterler. Bu nedenle boş vakit; kaygı verici, beden ve zihin yorucu 
uğraşları, herhangi bir üretim faaliyetini içermez (s.37-39). “Özel 
hayat”, “Aile yaşamı ve kültürün dışında ‘yaşanan’ anlar”ı içerir (Le-
febvre, 2016b, s.137). Bireylerin sadece kendileri için ve kendi istek-
leriyle yaptıkları faaliyetleri kapsar. Boş vakitten farkı, üretime dö-
nük faaliyetleri içerebilmesidir. Diğer insanlardan gizlendiği ölçüde 
gündelik hayata dâhil olmaktan çıkar, gündelik rutinin dışında bir 
ritüel hâline gelir. Bireylerin kendileri olmaya en çok yaklaştıkları 
zaman dilimi olduğu söylenebilir. İnsanlar zamanlarını ve emekle-
rini kiralayarak özel hayatlarını finanse ederler (Lefebvre, 2015b, 
s.78). Fakat çalışma hayatı ne kadar uzun ve yorucuysa özel hayat o 
kadar kısa ve işlevsiz hâle gelir, boş vakte dönüşür.

“Kent” veya “şehir”; gündelik hayatın yaşandığı mekân ve toplu-
mun alana yansımasıdır (Lefebvre, 2016a, s.74). Tanımın böyle muğ-
lak olmasının nedeni, Lefebvre’in kent derken kır ve kent ayrımının 
aşılmasıyla oluşan sanayi kentlerini kastetmesidir. İş imkânlarının 
geniş olduğu her kent, kırsal kesimden göç alabilir. Ama sanayileş-
miş kentler bu göçlerin en yoğun yaşandığı yerlerdir. Köyden kente 
göçenler; kentin periferisine yerleşerek gecekondulardan mürekkep 
yeni mahalle ve semtler oluştururlar, kentin fiziksel olarak genişle-
mesine yol açarlar. Bu sürece “içe doğru patlama” denir. Ancak kentin 
bu yeni sakinleri her ne kadar periferide ikamet ediyor olsalar da ça-
lışmak için kent merkezine inerler, kentin bütününde görünürler. Bu 
durum kentin yerlilerini rahatsız eder, yeni sakinlerle karşılaşmamak 
adına kent merkezinden uzakta inşa edilen korunaklı sitelere yerleş-
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meye başlarlar. Böylece banliyöler oluşur. Bu sefer merkezden peri-
feriye doğru bir kaçış olduğu için süreç “dışa doğru patlama” olarak 
adlandırılır (Lefebvre, 2017, s.18-20). Kent ve kır arasındaki ayrımın 
bu süreç dâhilinde aşılmasıyla “kent toplumu” oluşmaya başlar (s.7, 
9). Ancak sanayi şehrindeki iş imkânları varlığını korudukça köyden 
kente göçler sürecek, kente yeni periferiler eklenecek, kent alanı bi-
raz daha genişleyecek, kent içinde daha çok taşralı görünür olacaktır. 
Bir zamanlar kent merkezinin dışında sayılan mekânlar, kente yeni 
periferilerin eklenmesiyle, yeni merkezler hâline gelir. Kentin yeni 
sakinleri bu merkezlerde de görünür ve yerliler rahatsız olmaya de-
vam eder. Sonuçta bu yeni merkezlerden de kaçılır, yeni banliyöler 
inşa edilir. Ekonomik ilişkiler mevcut hâliyle devam ettikçe süreç bu 
şekilde devam eder. Kır ve kent arasındaki fiziksel sınırlar silinmeye 
başlar. Lefebvre böyle yerleri “kritik alan” olarak adlandırır (s.20). Sa-
nayi şehri ve kritik alan, kent toplumunun yaşama alanıdır.

“Kent toplumu”, sanayileşmenin kapitalist ekonomik ilişkilerle 
uyumlu veçhelerini içerir. Hem bürokratik güdümlü bir tüketim top-
lumudur hem de terörist bir toplumdur. Akılcı bir şekilde örgütlen-
miştir. Bürokrasi, onu örgütleyip yöneten akıl; tüketim ise toplumun 
bu bürokratik akıl tarafından ilgilenmeye mecbur bırakıldığı nesne-
dir (Lefebvre, 2016b, s.73). Sanayi şehri üretim merkezi olabilir; ama 
sadece tüketmek ve dolayısıyla kâr etmek için üretilir. Bu toplum üre-
tiyorsa tüketmek zorundadır. Öyleyse sürekli çalışmak zorundadır.

Kent toplumunun bir diğer veçhesi terördür. Lefebvre’e göre 
kıtlığın, yokluğun ve sınıf farklarının olduğu her toplum baskıcıdır. 
“Terörist toplum”, baskıcı toplumun en yüksek aşamasıdır. Kendi 
değerlerini politik gücü, üretim ve tüketim ilişkilerindeki belirleyici 
rolü ve meşru şiddet tekeli ile dayatır (s.73, 164). Burada uzak düzen 
ve yakın düzen devreye girer. “Uzak düzen”, basitçe devlet kurum-
ları; “yakın düzen” ise devlet kurumlarının ve bu kurumlarca oluş-
turulan hukukun toplum tarafından içselleştirilmesi, meşrulaştırıl-
masıdır. Yani uzak düzen iktidarın muktedirlerce üretilmesiyken, 
yakın düzen iktidara tâbi olanlarca yeniden üretilmesidir (Lefebvre, 
2016a, s.64). Lefebvre’in bu kavramları oluşturmasına neden olan 
toplumun Türkiye’deki tezahürünü gözlemlemenin yollarından biri 
pekâlâ Geçgin’in romanlarını incelemek olabilir. 
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2. Kent: Ne Göçülebilen Ne Kaçılabilen
Orhan Koçak’ın (2017) ifadesiyle “Kenarda, surların bir şehir 

hududu olmaktan çoktan çıkmış olduğu, Taksim-Beşiktaş ile Ba-
kırköy-Menekşe ve daha ötesi arasındaki geçişsizliğin çoktan kay-
bolduğu bir dönemde eski Sirkeci-Halkalı tren yolu üzerindeki yeni 
varoş-semtleri anlatır” (s.152). Söz konusu dönem 1990’lı yılların 
başı olsa gerektir; çünkü Doğu Bloku’nun çökmesinden sebep “...
sokaklarda Rus, Moldavyalı ya da Romen kadınlar” görülmektedir. 
Söz konusu semtler ise İncirköy ile Taşlıbağ’dır. İncirköy evdir, “...
olmayan bir merkezin kenarında kıyı boyunca dişler gibi dizili semt-
lerden biri”dir (Geçgin, 2013, s.12, 107). Zaten başka türlü olması da 
düşünülemez; romanın adından da anlaşılacağı üzere burası, şehrin 
kenarında kalmış bir semttir. Evet, şehrin o meşhur periferisi işte bu-
rasıdır. Kenar, periferi gibi laflar edilince akla gelen başlıca iki kav-
ram ise şüphesiz ki gecekondu mahallesi/semti ile banliyödür. Peki, 
İncirköy bir banliyö müdür yoksa gecekondu semti mi?

Henri Lefebvre (2017), günümüz şehrinin oluşum sürecini dört 
aşamaya ayırır: Politik şehir, ticari şehir, sanayi şehri, kritik alan 
(s.20). İlk ikisi Roma İmparatorluğu’nun çözülüşünden modernleş-
me sürecine kadar uzanır ve dolayısıyla bu çalışmanın sınırlarını aş-
maktadır. Son iki aşama ise bizim hâlihazırda yaşadığımız şehirlere 
denk gelir. Sanayi şehri, belli ki sanayinin şehre dâhil olduğu yerdir. 
Ama “Sanayinin ilk önce enerji kaynaklarının (kömür, su), ham-
maddelerin (metaller, tekstil malzemeleri) ve emek rezervlerinin 
yakınlarında” yerleşiklik kazandığı malumdur. Eğer sanayi, şehre 
yaklaşıyorsa bu; sermayeye, muhtemel pazarlara ve ucuz iş gücüne 
ulaşmak içindir (s.18). Dolayısıyla sermayenin şehre yaklaşması; kö-
yün de şehre yaklaşması, köyden kente göçenlerin kenarda gecekon-
dular inşa etmesi demektir; yani “içe doğru patlama”. Ancak dıştan 
içe doğru gelen her patlama, içten dışa doğru giden bir patlamayı 
doğurur. “Dışa doğru patlama”, banliyödür. Şehir merkezlerine akan 
“...köylülerin kitlesel gelişine cevap vermek için yaratılmıştır” (2016a, 
s.35). Ama cevabın muhatabı çoğu zaman – en azından Türkiye’de – 
kente göçenler değildir. Bu banliyöler hem şehir merkezinin dışında 
hem – sahip olunması gereken hususi otomobil sayesinde – ona bir 
sigara içimlik mesafede, hem şehre dâhil hem de onun hayhuyundan 
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uzak, umumiyetle alışveriş merkezli, yüzme havuzlu toplu konutlar-
dır. Öyleyse gecekondular içe doğru patlamanın, banliyöler ise dışa 
doğru patlamanın sonuçlarıdır. Farkları sınıfsal, ortak yanları kenar-
da oluşlarıdır. Bu patlamalar nedeniyle şehir merkezi konutsuzlaşır 
(s.28). İncirköy gibi semtler, “olmayan bir merkezin kenarında” kalır.

Bu sonuçlara neden olmak pahasına sanayi herhangi bir yere 
yerleşebilir, yeni şehirler yaratabilir; ama “sanayi şirketinin çıka-
rınaysa” orayı her an terk edebilir (Lefebvre, 2017, s.18). Nitekim 
İncirköy’ün başına gelen de – dolambaçlı ama şüphe yaratmayacak 
bir ifadeyle – budur:

Kıyıya kadar uzanan fabrikalar kent dışına kaldırılıp, toprakla doldu-
rulan sahil park biçiminde düzenlendiğinde semtin tüm görünümü de 
değişmişti. Bahçeli, tek ya da iki katlı derme çatma gecekonduların, 
gecekondular arasına gelişigüzel serpilmişçesine tek tük yükselen bir-
kaç katlı evlerin yerini yüksek binalar alıp, yüksek binaların altlarını 
çeşitli mağaza ile dükkânlar doldurunca, eski gecekonducular gece-
konduları karşılığı yapsatçıdan birer ikişer daire alınca semt yıllara ya-
yılan bir yavaşlıkla günün dünyasına uygun bir görünüm kazanmıştı. 
(Geçgin, 2013, s.12)

O günün dünyasının diğer bir yansıması da Taşlıbağ’da görü-
lür. Taşlıbağ; İncirköy’de yaşayanların çalıştıkları yer. “Büyük deri 
fabrikalarıyla kaplı koca bir semt”. “...birkaç bakkalı, işçilerin hızlı 
hızlı yemeklerini yediği lokantaları, öğlenleri çaylarını içip kâğıt oy-
nadıkları kahvehaneleriyle, arada bir alımlı kadınların yolu düştü-
ğünde adeta gururla dikilen [...] erkek işçilerden oluşmuş koca bir 
semt.” (Geçgin, 2013, s.22) Romanda anlatılan gencin babası da bu 
işçilerden biridir. Kendi babasının, yani anlatıcının büyükbabasının, 
çay ocağını devralıncaya kadar “...türlü işler yapmış”, sonra da Taşlı-
bağ’daki deri fabrikalarının birinde çalışmıştır. Ancak burada, günün 
dünyasını anlamamızı sağlayan kişi büyükbaba, anlatıcının zikrettiği 
hâliyle Dede’dir. Çünkü aile, onun sayesinde, veya onun yüzünden, 
İstanbul’dadır. Dede; “Toprağını iki oğluna, oğullarını da ablaların-
dan birine” bıraktıktan sonra İstanbul’a göçmüştür. Artık İstanbullu 
olan Dede; gündüzleri bir fabrikanın işçisi, geceleri bir hanın bek-
çisidir. Birkaç yıl sonra büyük oğlu gelir. O da fabrikada çalışmaya 
başlar. İkisi bir süre tek göz odada yaşarlar. Daha sonra biraz oğlu-
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nun biriktirdiği parayla, biraz da borç yardımıyla Dede; handaki çay 
ocağını devralır. Artık iyi para kazandığından “Bahçe içinde iki katlı 
bir gecekondu” tutar. “Oğlu, hamile karısını köyden getir”ir. Bunun-
la bir ilgisi var mıdır, bilinmez, ama gelini geldikten sonra kendi de 
evlenir. Derken küçük oğlan da gelir ve uzak veya yakın birçok akra-
ba zamanla İstanbul’a akar. Kimi İncirköy ve Taşlıbağ’a, “kimi başka 
semtlere yerleş”se de herkes, “...belli mahallelerde, birbirlerine yakın 
evlerde otur”ur. Tabiî başka şehirlere göçenler de olur. “Kasaba ile 
kentler büyüyüp kalabalık”laşır (Geçgin, 2013, s.34-35). “Bu durum, 
[...] kırsallığını koruyan köylerin hem nüfusunu yitirmesine hem de 
‘köylüsüz kalmasına’ varır.” (Lefebvre, 2016, s.29) Köylerde sadece 
çok yaşlılar kalır. Onlar öldükten sonra ise köy diye bir şey kalmaz. 
İncirköy’ün yavaşça uyum sağladığı günün dünyası, basitçe budur; 
bir kentsel dönüşüm veya oluşum sürecidir.

Süreç, kaçınılmaz olarak toplumsal dönüşüm veya oluşumu 
da içerir. Dönüşüm; bizatihi bir hâlden başka bir hâle geçiş midir, 
yoksa oluşumun bir evresi midir, tartışılır. Ancak ortaya çıkan her 
hâlükârda kent toplumu; kır-kent ayrımını aşan, bir bütün hâlinde 
kentleşen toplumdur. Köyden kente göç bu toplumun bir yüzüdür. 
Öteki yüzü; kent dokusunun kırsal bölgelere yayılmasıdır. Böylece 
“...kırın orta yerindeki bir yazlık ev, bir otoyol, bir süpermarket kent 
dokusunun parçası hâline gelir” (Lefebvre, 2017, s.7, 9). Hâl böyle 
olduktan sonra kent; “toplumun alana yansıması” olarak tanımlana-
bilir (Lefebvre, 2016a, s.74). Kır ve kent arasındaki ayrım aşılmaya 
başladığından kent; topluluk hâlinde yaşanan neredeyse her yerdir 
ki bu da günümüz şehrinin son aşamasına, “kritik alana” tekabül 
eder. Kritik alan; kırın, kente bütünüyle tabi olduğu yerdir (Lefebvre, 
2017, s.20). Yani İncirköy ve Taşlıbağ’dır. Peki, burada nasıl yaşanır?

3. Kritik Alanda Yaşamak
Kenarda’yı anlatana göre Taşlıbağ’daki deri fabrikalarında ça-

lışan işçiler, “bir dişlinin dönerek öteki dişliye geçmesi gibi düzenli 
bir hareketle fabrikada” çalışırlar, “trene binip eve” dönerler, uyurlar, 
ertesi sabah tekrar işe gelirler ve yine “aynı döngüyü” tamamlarlar. 
“Çalıştıkları sürece” vardırlar, “var olmak için de çalışmak zorunda-
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dırlar”. “...ta ki beden çalışamaz duruma gelip atılana kadar.” İş günü 
içinde nefes aldıkları tek an öğle paydosudur. Paydos süresince işçi-
ler “...uzun tahta sıralı masalara abanıp yemeklerini” yerler, “sigara-
larını tüttürüp çaylarını yudumlar”lar, “...fabrika önündeki derilerin 
üzerine uzanır, dişleri arasında bir kürdanla ötekine laf atar, dalaşır 
ya da neşeli bir sohbete başlar”lar. Sanki “...tüm bu koşuşturma, ça-
lışma, üretim, bu yer, bu tezgâhlar, bu fabrika, hatta işçilerin kendisi 
bile bu geçici kısa an için”dir. “Gün anlamını ancak böyle anlarda 
kazan”ır (Geçgin, 2013, s.25-32). Romanın isimsiz kahramanının 
kaçmak isteyip de bir şekilde dâhil olduğu; amcası İskender’in ise 
kaçmakta ısrar ettiği hayat budur: Gündelik hayat.

Gündelik hayat nedir? “Bayağılıktır, kabalıktır, tekrarlanan şey-
dir”. İçine doğulan “...varoluş ve ‘yaşantı’dır” (Lefebvre, 2015b, s.55). 
Nerededir? “Çalışmada mı, boş vakitte mi? Aile yaşamı ve kültürün 
dışında ‘yaşanan’ anlarda mı?” “Gündelik hayat bu üç öğeyi, bu üç 
veçheyi” kapsar, “...bunların birliği ve bütünlüğü olarak somut bire-
yi belirler.” (Lefebvre, 2015a, s.37) Ne var ki hiçbiri tatmin edici bir 
cevap değildir. Ama çalışma hayatının, gündelik hayatın en baskın 
veçhesi olduğu iddia edilebilir. Örneğin bir tamirci hakkında düşü-
nüldüğünde görülür ki:

(Nispeten) “iyi bir mesleği” vardır. Yaptığı işi belli bir noktaya kadar 
sevmektedir. “Hayatını iyi kazanmaktadır.” Onun durumunda şu soru 
sorulur: Çalışarak hangi hayatı kazanıyor? Tamircilik hayatını mı? 
Hem evet, hem hayır. Dikkatle bakan bir gözlemci onun çalışma dışı 
yaşamında, ona damgasını vurmuş olan bu çalışmanın izlerini görür. 
Bununla birlikte, bu adam eğer yalnızca işini düşünüyorsa, bu çalışma 
ve emekçilik niteliği tarafından fabrika dışında da belirlenmişse, bir 
manyaktır [...]. (Lefebvre, 2015, s.60)

Ya deri işçileri çalışarak hangi hayatı kazanırlar, işçilik hayatını 
mı? Maalesef onlar için “iş ile boş-zaman arasındaki, özgürlük ile 
esaret arasındaki sınır çoktan çiğnenmiştir” (Koçak, 2017, s.201). Ya 
taksi şoförleri, ya vergi dairesinde çalışan memurlar... İdeal olarak 
çalışma karşılığı kazanılan, hayatın tümünden meslek hayatı çıka-
rılınca kalandır. Öyleyse çalışma yaşamıyla boş vakit arasında bir 
ayrım olmalıdır. Aksi takdirde, insan, zamanla yaptığı işe dönüşür. 
Ayhan Geçgin’in anlattığı insanların kaçtıkları da büyük ölçüde bu-
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dur. Üstelik durum İncirköy ve Taşlıbağ’ın ötesinde de geçerlidir. 
Çünkü kır ile kent arasındaki ayrım ortadan kalkmaya başlamışsa 
bütün ülke devasa bir kente, bir kritik alana dönüşüyor demektir. 
Olabilir, sorun bu değildir. Sorun bu kritik alanda yaşayan toplumun 
diğer veçheleridir: Bürokratik güdümlü tüketim toplumu ve terörist 
toplum (Lefebvre, 2016b, s.73, 164). Kaçmak mümkün müdür, nere-
ye kadar kaçılabilir, şimdilik bilmiyoruz. Ama en azından kaçmaya 
çalışılabilir. Tıpkı Ayhan Geçgin romanlarında olduğu gibi.

4. Gündelik Hayattan Kaçış Denemeleri
Kent toplumu elbette kente özgü niteliklerle anılacaktır: Sanayi 

toplumu, teknoloji toplumu, boş vakit toplumu, bolluk toplumu, tü-
ketim toplumu... Hepsinin ayrı ayrı doğruluk payı vardır; ama yine 
de yüzeysel adlandırmalardır. Evet, kent ve sanayi iç içe geçmişse 
bu toplum aynı zamanda bir sanayi toplumudur, belli bir teknoloji 
olmadan sanayi kurulamayacağına göre teknoloji toplumudur da. 
Ayrıca sanayi ve teknoloji, seri üretimi sağladığı için bolluk yara-
tır, bolluk insanların çalışma zorunluluğunu azaltır, boş vakit artar. 
Geriye bu boş vakitlerde tüketmek kalır (Lefebvre, 2016b, s.58-73). 
Fakat Taşlıbağ’da çalışan işçilerin böyle bir hayatı yoktur. Bu çelişkiyi 
aşmak için Henri Lefebvre “bürokratik güdümlü tüketim toplumu” 
kavramını önermiştir. “Bu şekilde, hem toplumun akılcı niteliği ve 
bu (bürokratik) akılcılığın sınırları, hem örgütlediği nesne (üretim 
yerine tüketim), hem de üzerine oturma çabasında olduğu düzlem, 
yani gündelik hayat” belirtilebilir (s.73). Toplum ise bu düzlemin 
üzerinde terörist yanını gösterir.

Kıtlık ve yokluk ile sınıfsal farklara sahip her toplum baskıcı-
dır. “Terörist toplum”, “baskıcı toplumun ulaştığı en ileri nokta”dır. 
“...istikrarı, yapıları, kendi koşullarını korumayı ve ayakta kalmayı 
hedefler. [...] Desteği ve hedefi gündelik hayatın örgütlenmesidir. 
Terörü bu örgütlenme hâkim kılar. Gündelik hayata aykırı davranış-
lar yasaklanır; saçmalık, sapkınlık olarak mahkûm edilir. Gündelik 
hayat kural haline gelir [...]” (s.164). Gündelik hayatın kuralları ise 
yakın ve uzak düzen tarafından uygulanır. “Uzak düzen”; “büyük ve 
güçlü kurumların resmileşmiş ya da resmileşmemiş” hukuku, kül-
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türüdür. “Yakın düzen” de bu hukuk ve kültürün insan ilişkilerinde 
yer edinmesi (Lefebvre, 2016a, s.64). “Egemen sınıfların ‘değerleri’ 
ve stratejileri, onların saflarına kadar yayılan disiplinler ve zorlama-
lar...” yakın düzen vasıtasıyla gündelik hayata yerleşir. O hâlde gün-
delik hayat; karmaşık bir “...bastırma ve kaçış, zorlama ve uyarlama 
oyunu”dur (Lefebvre, 2016b, s.161).

4.1. Gençlik Düşü: Hayat Boyu Kaçış, Kaçış Boyu Düş
Gençlik Düşü’nün anti-kahramanı Fikret Ali Koçergi, Kenar

da’nın isimsiz kahramanına nispeten, söz konusu oyuna daha aşina 
gibidir. Oyunu iyi oynayanlardan mıdır? Öğrenmek için romanı in-
celemek gerekir:

Otuz altı yaşındasın. [...] Uzun sürmüş bir üniversite yaşamından 
sonra – boşuna geçirdiğin o yıllar pişmanlıklarından yalnızca biri – 
İstanbul’a döndün. Birkaç işe girdin, çıktın. Sözleşmeli öğretmenlik 
yaptın, sigortacılığı, tıbbi satış temsilciliğini denedin, depo işçisi ola-
rak çalıştın. Hiçbirinde uzun süre kalamadın. (Geçgin, 2013, s.51)

İlk bakışta gördüğümüz Orhan Kemal veya Yaşar Kemal’inki 
gibi mücadele dolu, sokağı tanımakla geçen bir gençliktir. Fikret’in 
amacı da yine onlar gibi ilk eserini yazmaktır. Fakat bu uğurda – üs-
tatların aksine – çalışma yaşamını bırakmış, eve kapanıp yazmaya 
başlamış, para kazanma işini tamamen eşine havale etmiştir. Eşi bir 
lisede resim öğretmenidir. Aynı zamanda, “hocası olmadığı için hep 
boş olan İngilizce derslerine” girer. Maaşının yarısı, iki oda ve bir 
salondan mürekkep küçük dairenin kirasına gider. Tabiî alışverişi ve 
yemeği de o yapar. (Ama romanda bir kere olsun adı geçmez. Neyse 
ki bu bir toplumsal cinsiyet çalışması değil!) Fikret ise “yalnız evin 
temizliğini” yapar ve “ara sıra da bulaşıkları” yıkar. Vicdan azabı 
çektiğinden ve eşinin maddî desteğinin altında ezildiğinden olmalı 
ki akşam yemeğinden sonra “...çoğunlukla tek başına dışarı” çıkar, 
“yürüye yürüye Samatya sahiline” iner. “...neredeyse boş sahilde” 
gördüğü “yalnızca birkaç serseri, ayyaşlar ya da bir-iki genç çift”tir. 
“...sıralardan birinde soğuk elverdiği sürece otur”up gemileri ve gök-
yüzünü seyreder (s.10).
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Anlamının hakaretamiz olup olmaması bir yana, terörist toplu-
mun değerlerine göre Fikret aylak sınıfa mensup olmayan bir aylak-
tır. Kiradaki mülklerinin veya çiftliğinin akarıyla değil, eşinin ma-
aşıyla geçinir (Veblen, 2015). Para getirmeyen bütün uğraşlar gibi 
yazarlık da bir meslek olarak kabul görmez. Bir diğer geçim kaynağı 
olan annesinden harçlık alırken Fikret’in duydukları, durumun va-
hametini gösterir:

“Şu işi neden bıraktın oğlum, bilmem ki,” diyordu annem, “hem çalışıp 
hem yazardın. Bir işe girmen lazım. Akşam dönünce oturur yazarsın. 
Böyle parasız pulsuz n’olcak, yazık sana. Paşa paşa kazan, paşa paşa 
harca. Sonra bak sigortan da yok. Sigorta iyidir gene. Allah korusun ya 
hastalansan? Yaşlanınca kim bakacak sana? Emeklilik yok, elde bişey 
yok.” (Geçgin, 2013, s.23)

Fikret, ne zamana kadar süreceği belli olmayan maddî yardım-
lardan başka bir şeye sahip değildir. Diğer bir deyişle, sahip olduğu 
tek şey belirsizliktir. Çünkü yaptığı işe dönüşmemek için çalışma ya-
şamını – yani hayatının büyük bir bölümünü kiraya vermeyi – red-
detmiş, bizatihi var olarak yaşamaya çalışıyordur. Ama görülüyor 
ki kent toplumunun veya terörist toplumun mensupları çalıştıkları 
sürece vardırlar, var olmak için çalışmak zorundadırlar. Öyleyse Fik-
ret, beyin ölümü gerçekleştiği için fiziksel varlığını makineler yardı-
mıyla sürdürüyordur; annesi ve eşinin yardımıyla.

Peki Fikret bir işte çalışıyor olsaydı, akşam dönünce oturup 
yazabilir miydi? Kesin konuşmak elbette imkânsızdır. Ama roman 
yazmak, çalışma yaşamından arta kalan boş vakti geçirmeye yarayan 
bir eğlence olabilir mi? Cevaplayabilmek için boş vaktin ne demek 
olduğuna bakmakta fayda var. Burada mevzubahis toplumun ürünü 
olan, “Çevremizdeki ‘modern’ denen insan, bir yorgunluğun ya da 
bir gerilimin sonunda, endişenin, kaygının ve meşgalelerin sonunda 
öncelikle elbette boş vakit bekler”. Boş vakit, ya zihni ya da kasları 
rahatlatmalıdır. “...yeni kaygılar getirmemelidir, yükümlülük olma-
malıdır, zorunluluk olmamalıdır, kaygı ve zorunluluklardan kurtar-
malıdır.” “...yalnızca çalışmadan değil, ailenin gündelik hayatından 
da” kopmalıdır. (Fotoğraf çekmek mi? Aktiflik gerektiren bir uğraş 
olsa da mesleki uzmanlık gerektirmez. Kaldı ki para harcamayı ge-
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rektiren bu ve benzeri uğraşlar herkesin harcı değildir, özellikle de 
deri işçilerinin ve Fikret’in.) O hâlde roman yazmak şöyle dursun, 
polisiye veya çizgi roman olmadığı sürece, okumak bile bir boş va-
kit öğesi olamaz (Lefebvre, 2015a, s.37-39). Üstelik bazen polisiye 
roman okumak dahi bir işçi için imkânsız olabilir. Ali İhsan’ın Son 
Adım’da (2015) yaşadığı gibi:

Yorgunsun. [...] Sehpanın üzerinde duran kitabı eline alıyorsun, polisi-
ye bir roman. Aslında İstanbul’a geldikten sonra tek bir kitabın kapağı-
nı dahi açmadın. Bunu da bir yıl önce belki uykuya dalmanı kolaylaş-
tırır diye almıştın. Ama bir yıldır kitap öylece duruyor, şimdiye kadar 
birkaç sayfadan fazla okuyamadın. Ne zaman bir-iki cümle okumaya 
çalışsan gözlerin odağını yitiriyor, aklın sayfanın beyazının üstünden 
kayıp bir yerlere dalıyor. (s.29)

Öte yandan, Ayhan Geçgin’in hemen bütün karakterleri gibi 
Fikret’in de bir anti-kahraman olduğunu hatırlayalım. Çalışma ha-
yatından, her gün sabahtan akşama kadar bir odaya kapanıp yazdığı 
için de büyük ölçüde gündelik hayattan kopmuştur. Bunun bedeli 
olarak ise bitkisel hayatı sürdürmek zorundadır. Fakat aylardır “...
tek bir cümle yazdığı” yoktur (s.23). Gerçi hakkını yemeyelim, çok 
yavaş ilerlese de, gerçekten bir roman yazmaya çalışıyordur. Ama bu 
gerçekten bir roman mıdır?

Fikret; çocukluğundan başlayıp üniversite yılları üzerinde yo-
ğunlaşan, handiyse otobiyografik bir roman yazmaya çalışıyor; 
gençliğini romanlaştırıyordur. Çünkü beyhude geçirdiğini düşün-
düğü geçmişi ancak bu sayede bir işe yarayabilir, ayrıca anlatmaya 
değer başka bir şeyi de yoktur. En önemlisi, bu geçmişte Fikret’in 
kaçtığı gündelik hayata yer yoktur. Evet, gençler ve öğrenciler,

...gündelik hayatı hiç sınamamışlardır. Bir yandan ona katılmak ister-
lerken, öte yandan giriş kapısının eşiğinde tereddüt ederler; gündelik 
olanı aile aracılığıyla, yalnızca akların ve karaların bulunduğu uzak 
bir olasılık olarak tanırlar. Onların kullanımına açık olan şey, Babalığı 
ve Anneliği, kültürü ve boyun eğmeyi bir araya getiren bir olgunluk 
ideolojisi ya da mitolojisidir. (Lefebvre, 2016b, s.88)

Veya bir olgunluk yanılsamasıdır ve özellikle Fikret gibi üni-
versitede okumak için ailesinin yanından ayrılanlarda görülür; ama 



149

Kenardaki Gündelik Hayat: Henri Lefebvre’in Gözünden Ayhan Geçgin

monograf 2018/9

çoğu zaman bir gençlik düşü kisvesinde. Fikret’in düşü Ankara’da 
başlar. İşletme okumak için buraya gelmiştir. “İlk dönem boyunca 
okula düzenli olarak” gider, “sonra daha az, bu kez derslere çok az 
girerek, sonunda hepten bırakarak” öğrencilik yaşamını sürdürür. 
Artık gündelik hayatın dışındadır. Ara sıra bir erkeğin de katıldığı, 
“üç-dört kızdan oluşmuş bir küme”ye dâhil olur. Kimi zaman da tek 
başına Sakarya Caddesi’nde turlar, hafiften müdavimi olduğu ucuz 
birahanede gece yarısını bekler veya boş yer olmadığından yanına 
oturtulan biriyle muhabbet eder. Bazen de okuldaki bir öğrenci top-
luluğunun odasına uğrar. Burada toplanılıp havadan sudan konu-
şulur, şiir okunur ve saz çalınıp türkü söylenir. Bu sıralarda yurtta 
kalıyorsa da daha sonra toplulukta tanıştığı Yunus’un yanına taşınır. 
Bir de sevgili bulur: Sevil (s.73-80). Fiilen okula gitme zorunlulu-
ğu yoktur, okul bitene kadar maddî bir kaygısı da. Zira babası para 
gönderiyordur. Bu hâliyle Fikret’in ve benzer şartlara sahip bir üni-
versite öğrencisinin yaşamı, “aylak sınıfın” yaşamıyla hemen hemen 
örtüşür. Olgunluk yanılsaması da bu aşamada ortaya çıkar. Genç; 
hem eğitim alması veya alıyor görünmesi karşılığında her ay eline 
geçen maaşla geçinmeyi hem de sevgilisi sayesinde, evlilik benzeri 
bir ilişki kurmayı öğrenir.

Turgenyev’in Babalar ve Oğullar (1862) romanı kabaca herkesin 
malumudur. Oğul üniversiteye gider, tatilde baba evine döndüğünde 
ise ne oğul, babasını tanıyabilir ne de baba, oğlunu. O gün bugündür 
hemen her üniversite öğrencisinin başına gelen Fikret’in de başına 
gelir. Üniversite öğrenciliği, tatilde eve dönmeyi de içerir:

Eve gidiş bir yandan iyiydi, rahat ediyor, iyi yemek yiyor, keyif çatıyor-
dum. Bir yandan da canımı sıkıyordu. Otobüse binme zamanı yaklaş-
tığında karnıma ağrılar giriyordu. Orada bir şey vardı, yanıtlanması, 
çözülmesi gereken, yoldan çıkmış bir şeymişçesine yola koyulması ge-
reken bir şey vardı, bunu hissediyordum ama gerçekten yanıtlanabilir, 
çözüm bulunabilir bir şey miydi, dahası bu sorun neydi, neyi uyandı-
rıyor da beni buruyordu bilemiyorum. (s.112)

Öğrencinin döndüğü, aile eviyle birlikte gündelik hayattır. Bu 
geri dönüşler aylaklığın sınıfsal olmadığını, yakında sona ereceğini, 
öğrenci hayatının gündelik hayatı aşmak değil ondan sadece kaçmak 
olduğunu fark ettirir veya hatırlatır. Durum ya kabul edilecek ya da 
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kaçmaya devam edilecektir. Fikret, kaçmaya devam eder. Üniversite 
hayatında iki buçuk yılı geride bıraktıktan sonra tekrar sınava girip 
felsefe bölümünde okumaya başlar. (Yeni ikametgâhı Yüzüncüyıl’da-
ki İşçi Blokları olduğuna göre Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde 
okuyordur, ki burası Ayhan Geçgin’in de mezun olduğu okuldur.) 
Üniversite yıllarının bu ikinci devresinde de kâh münzevi kâh aylak 
bir hayatı sürdürür. Ama artık vaziyeti sorgulamaya başlamıştır: “...
ne anlama geliyordu bu? Dünyadan uzak olmak, kendi içine gömül-
mek, kapanmak, bekleyiş mi? Yoksa ilgisizlik, tüm yaşam biçimleri-
ni küçümseme, yapacak daha iyi bir şey bulamadığım için oyalanıp 
durma mı?” (s.148) Kesinlikle evet. Hatta zamanla fark etmeye baş-
lar ki üniversite; sadece öğrencileri için değil hocaları için de günde-
lik hayattan bir kaçış yoludur:

Aslında bir öğrenci gibi bütün ömürlerini bir kampüste geçiren hoca-
ları anlayabiliyordum. Bir kez buna alışınca ömür boyu giderdi, az çok 
kurtarılmış bir bölge gibi sunuyordu kendini kampüs, uzaktan uygar-
mış izlenimini veren küçük bir bölge. Öyleyse dışarıya çıkmaya ne ge-
rek var, hem sonra bu kadar genç, güzel, canlılık ve umut dolu kızlarla 
oğlanlar topluluğu başka nerede bulunabilirdi ki? Belki de üniversite-
lerde boy veren, üniversitenin kadrolu, kendinden memnun memur 
hocalarının kendilerini hep bir parça genç hissetmelerini sağlayan bir 
kanemicilik vardır, bu temeldeki ölülük halini gizler, her yeni gelen 
öğrenci sürüsüyle birlikte bir kan akışı sağlar. (s.151-152)

Fakat anlaşılıyor ki ne kadar kaçılırsa kaçılsın, gündelik ha-
yat asla dönüp bakıldığında görünmeyecek kadar uzakta kalmaz. 
Fikret’in okumaya çalıştığı ilk üniversite kampüsü, büyük ihtimalle 
Ankara Üniversitesi’nin Beşevler’deki kampüsüdür ve “Avlusuna as-
falt dökülmüş, üç katlı geniş, uzun bir bina”dan ibarettir. “...liseden 
pek farklı bir görünüşü yok”tur (s.60). Kurtarılmış bölge, “Tıpkı baş-
ka yerler gibi bir yer”dir. “...herkesin sabah girip akşam çıktığı bir 
işyeri” (s.152), çalışma yaşamının mutlak mekânı. Böyle olmasına 
ise şaşırmamak gerekir; çünkü her kurum gibi üniversiteler de mev-
cut toplumun (kent toplumu/bürokratik güdümlü tüketim toplumu/
terörist toplum) içindedir ve “uzak düzen”in bir parçasıdır. Kenarda 
olmakla beraber üniversite hocaları – diğer aydınlar gibi – gündelik 
hayatın içindedirler. Ancak,
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İyi sınanmış kaçış yöntemlerine sahiptirler. Bütün ikameler onların 
hizmetindedir: düş, imgesel, sanat, klasisizm ve yüksek kültür, tarih ve 
daha birçokları. Toplumsal pratiğin ve gündelik hayatın zorlamalara, 
koşullandırmalara, “yapılar”a ve programlara tabi kılınmasını sağla-
yan yöntemlerin toplamını “toplumbilim”, veya “kentbilimi” veya “ör-
gütlenme bilimi” olarak benimsedikleri olur. (Lefebvre, 2016b, s.88)

Öğrenciler, üniversitelerde – amacına uygun olup olmadığı ayrı 
bir tartışma konusu olan – meslekî eğitim alırlar, mezun olduktan 
sonra da çalışma hayatına başlarlar. Ama öğrenci hayatının özgün-
lüğü ve süresi, üniversitenin asıl amacını unutturarak bahsettiğimiz 
olgunluk ideolojisini doğurur. Bunun bir yanılsama olduğu fark 
edildiğinde ise ya boyun eğilir ya da kaçmaya devam edilir.

Fikret özelinde konuşacak olursak yanılsamanın temelinin ço-
cukluk yıllarında atıldığını görürüz. 1968 yılında, bir gecekonduda 
doğmuştur. Babası “...uzun süre yakınlardaki büyük iplik fabrikasın-
da çalıştıktan sonra bir arkadaşıyla birlikte [...] deri fabrikaları ara-
sında” bir dükkân açmıştır. Fikret ise ortaokulun son sınıfından; on 
dört yaşından itibaren yaz tatillerinde dükkânda çalışmaya başlar. 
“Önceleri severek, canla başla” çalışsa da “...zaman geçtikçe, büyü-
dükçe bu çalışma, okul yetmiyormuş gibi bu kez de oraya mahkûm 
olma dayanılmaz gelmeye” başlar. “...deri işçileri güçlü, dev gibi gö-
rünüşlerine karşın içten içe, azar azar kemirilen, yavaş yavaş tüke-
nen, çöken gövdelerinden başka hiçbir şeye sahip değiller”dir. “...so-
nuçta fabrika makinesinin bir parçası”dırlar, “çalışmaktan başka bir 
şey bilmiyor”lardır. Gerçi bir-iki “...gösteri ya da grev başlangıcında 
[...] sloganlarla, türkülerle, [...] koca çizmeleri, önlükleri, şapkaları, 
koca elleriyle” Fikret’e yine dev gibi görünmüşlerdir; ama neticede 
bir şey değişmemiştir (s.36, 40-41). İşçi sınıfı, kâğıttan kaplandır. 
Kuvveti sadece mevcut sefaleti sürdürmeye yeter. Buradaki tasviriyle 
çalışma hayatı bir mahkûmiyettir; çünkü zorunludur, hayatın bizati-
hi kendisi olmuştur, dolayısıyla ona bir kere dâhil olunduktan sonra, 
hayat sona ermeden kurtulmak imkânsızdır. Öyleyse Fikret için tek 
yol, üniversitede okumak için başka bir şehre gitmektir:

...okumak için başka bir kente gitmek her şeyden önce evden, bana 
o zamanlar evin doğal bir çevresi gibi görünen İstanbul’dan bütün o 
hısım, akraba, komşu, tanıdık topluluğundan ayrılmak, hatta kaçmak, 



152

Murat Can Kabagöz

monograf 2018/9

böylece yalnız bir yaşamı, yalnızca benim olacak bir yaşamı yaşamaya 
başlamak demek olacaktı. [...] Gitmek dışında ne isteğimi bilmiyor-
dum henüz, arzuladığım ama nasıl bir yaşam olacağına dair açık bir 
fikrimin olmadığı bir yaşamdı istediğim, belki bu da değildi, bunun 
da ötesinde bir şeydi. (s.53-54)

Peki Fikret, arzuladığı yaşama Ankara’da kavuşmuş mudur? 
Üniversite yaşamının kaçmak istediği İstanbul sayesinde finanse 
edildiğini ve çalışma hayatına bir hazırlıktan ibaret olduğu düşünü-
lürse, hayır. Fakat otuz altı yaşına gelip de geçmişe baktığında, ona 
kavuşamasa da epey yaklaştığını fark etmiş gibidir. Fark etmiştir ki 
onun arzuladığı yaşam, gündelik yaşamdan kaçmakla mümkündür. 
Bu nedenle bütün bedellerine rağmen kaçmaya devam ediyordur, 
bir zamanlar neredeyse yakaladığı yaşamı romanlaştırmaya çalışa-
rak. Hem roman yazarak kaçıyordur hem de gençlik düşünü hatır-
layarak. Şimdi tekrar sorulabilir: Fikret, gündelik hayat denen “...
bastırma ve kaçış, zorlama ve uyarlama oyunu”nu iyi oynayabiliyor 
mudur? Kaçmakta iyi olduğu şüphesiz. Evlendiğine ve zaman zaman 
çeşitli işlere girdiğine göre kendini zorlamakta ve uyarlamakta da 
bir nebze başarılı olduğu söylenebilir. Ama sadece vasat bir oyuncu 
olabilir; çünkü yaşayan herkes bu oyunu oynar ve oyunu sürdür-
mek, onu iyi oynamak anlamına gelmez. Öte yandan amaç günde-
lik hayattan sürekli bir kaçışsa, zaten oyun reddedilmiş demektir ve 
Fikret’in yaptığı da budur.

4.2. Kaçışın Son Adımı
Fikret’in aksine Ali İhsan, gündelik hayattan hayatı boyunca 

kaçmış biri değildir. Babasının ölümünden sonra üniversiteyi bırakıp 
eve, İstanbul’a dönmüştür. Bir süre muhtelif yerlerde işçilik yapar, ro-
man başladığında “kuru mama ithal eden bir şirketin” depo işçisidir. 
Bu depoda “Her gün zaman geçsin ya da sonu gelmeyen çalışmaya 
eşlik etsin diye yapılan şakalar, espriler, takılmalar dışında kimsenin 
kimseye anlatacak bir şeyi yok”tur. Herkes “para kazanmak ya da ge-
çinmek denen şey için” oradadır. Ali İhsan işine karşı “hiç iyi duygu-
lar beslemiyor”dur; ama “nefret ettiğini, sevmediğini de söyleyemez”. 
Hissettiği tek şey bıkkınlıktır. Sadece çalışma hayatından değil boş 



153

Kenardaki Gündelik Hayat: Henri Lefebvre’in Gözünden Ayhan Geçgin

monograf 2018/9

vakitlerinden de bıkmıştır üstelik. Hasta ve yaşlı üvey babaannesiyle 
yaşıyordur. Uzun süredir hiçbir kadınla yakınlaşmamış veya yakınla-
şamamıştır. Ayaküstü konuştuğu “eski mahalle arkadaşlarını saymaz-
sak” arkadaşı da yoktur. Gücü ancak “...bir sonraki günü geçirebilecek 
gücü bulmaya çalışmaya yetiyor”dur. Belli ki o da çalışmak için vardır, 
var olduğu sürece çalışmak zorundadır. Ama varlık bu hâliyle bile 
tehlike altındadır. Depoda, yakında yeni bir müdürün göreve başla-
yacağı ve neredeyse herkesi işten çıkaracağı konuşuluyordur. “Aslın-
da bu atılma korkusu yeni değil”dir. “...işe girdiğinden beri herkesin 
endişesi”dir. “En az maaş alandan bilmem kaç milyon alan şirketin 
müdürüne, hatta kim bilir belki en tepedekine kadar herkes bu kor-
kuyu yaşıyor”dur. Yarın korkusudur bu. “...ama yalnız şirkette değil, 
her yerde, herkeste bu korku var”dır. “Ne olacak, yarın ne olacak? Ya-
rın başımıza ne gelecek?” (Geçgin, 2015, s.9-42)

Bu korku, geçmişin kent toplumuna mirasıdır. “Eskiden, hâlâ 
doğaya bağımlı olan, hâlâ büyük ölçüde kıtlığa mahkûm olan bir 
‘dünya’da korku görünmez bir biçimde hüküm sürüyor”dur: “yok-
sunluk korkusu, hastalık korkusu, gizli güçlerden duyulan korku, 
kadın ve çocuk karşısında duyulan dehşet, cinsellik karşısındaki 
korku, sadece ölüme değil, ölülere karşı da duyulan korku.” Günü-
müzde “bu korkular yatışmaktadır. Genelleşmiş bir akılcılık tarafın-
dan üstleri örtülmüştür.” Ancak kaybolmamışlar, “Yalnızca yer de-
ğiştirmişlerdir”. Eski tarz korkuların yerini “...atom savaşı tehlikesi, 
ekonomik kriz tehditleri karşısında duyulan dehşet alır” (Lefebvre, 
2016b, s.56). Yarın korkusu veya işsiz kalma korkusu da bunlara 
dâhildir. “Bu durum, bir ‘güvende olma’, ahlakçılık ve (ahlaki) düzen 
gereksinimi engellemez, körükler” (s.56). Ne var ki gereksinimlerin 
artması, onların karşılanabileceği anlamına gelmez. Ali İhsan on 
gün içinde, şirketin yarısıyla birlikte işten çıkarılır. 

Aslında işsiz kalmak, Ali İhsan için bir fırsattır. Bankada biraz 
birikmiş parası vardır, işten çıkarıldığı için tazminat almıştır ve yıl-
lardır tatil yapmamıştır. Aklına tatil fikri düştükten iki gün sonra 
“Ege’nin aşağı ucunda küçük bir yere” gider. Oteline yerleşir. “Bir 
saati bile bulmadan bütün kasabayı tavaf ” eder ve daha o gün buraya 
geldiğine pişman olur. Kendisini “bir kaçak gibi”, “foyası her an açığa 
çıkacak gibi” hissediyordur. Tatil şimdi bir görevdir, yerine getiril-
mesi gereken bir sorumluluktur. Ali İhsan “kuyruğunu dik tutmaya”, 
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“sanki tatile çıkmış normal bir insanmış” gibi davranmaya çalışıyor-
dur. Birkaç gün boyunca elinden geleni yapar, sonunda İstanbul’a 
döner (Geçgin, 2015, s. 44-48).

Evet, tatil yapmak bütün hayatı boş vakitten ibaret kılar; ama 
“Serbest boş vakit kavramı belli bir noktaya kadar doğrudur. [...] çok 
ileri götürülürse, çalışmada olduğu gibi boş vakitte de yabancılaşma” 
riski vardır (Lefebvre, 2015a, s.44). Üstelik tatil, çoğu zaman turizm 
endüstrisinin bir parçasıdır:

Bir gardırop ya da daire satın alır gibi satın alınan yolculuk planları ve 
turizm öneren boş vakit endüstrisi, kültür endüstrisini tamamlar. Fa-
lanca ülkeyi keşfedin! Filanca şehri! Falanca dağı! Filanca denizi! “Ke-
şif ” satın alınır; hava değişimi, yola çıkış ve kaçış satın alınır; hemen 
ardından da hayal kırıklığı doğurur; çünkü dilekle (“arzu” demeyelim) 
ve ilan edilenle ortak hiçbir yanı yoktur. [...] Böylece, pratik olarak ör-
gütlenen ve “gerçek özgürlük” yerine konulan sözde-özgürlük tablosu 
soyut kalır. (Lefebvre, 2015c, s.90)

O hâlde Ali İhsan’ın iki sebepten tatil yapmayı beceremediği 
söylenebilir: Çalışarak var olduğu ve var olmak için çalışmak zo-
runda olduğundan, ucu çalışma hayatına çıkmayan boş vakitle ne 
yapacağını şaşırmıştır. Tatil, alınıp satılan boş vakit olduğu için de 
kullanmayı bilmediği bir ürünü, bir aracı satın almış birinin şaşkın-
lığı ve pişmanlığı içindedir. Pişmanlık değilse bile şaşkınlık, tatilden 
döndükten sonra da devam ediyordur; Ali İhsan’ın tekrar işe baş-
lamak gibi bir niyeti yoktur. Artık “Yaşamakta bu ısrar, bu inatçılık 
niye,” diye düşünüyordur, “bir yaşam varsa zorunlu olarak bir yaşam 
inadı da mı var?” (s.59) Diğer bir deyişle: İnsan var olmak için çalış-
mak zorunda olabilir; ama var olmak zorunda mıdır ki?

Öte yandan Ali İhsan’ın tek derdi varoluş buhranı değildir. 
Üvey babaannesinin sağlığı epeyce kötüleşmiştir, büyük ölçüde ok-
sijen tüpüne bağımlı ve neredeyse yatalaktır. İhtiyar kadının yemek, 
tuvalet ve temizlik ihtiyacını gidermesine, sabahları apartman gö-
revlisinin eşi, günün geri kalanında da Ali İhsan yardım ediyordur. 
Şimdi Ali İhsan’ın gündelik hayatı, babaannesinden ibarettir. Ama 
başındaki gam ve kasvet çok geçmeden, Kader sayesinde dağılır. Ka-
der; “Ev eşyaları satan bir mağazada” çalışıp “Vücudunun sağ yarısı, 
belden yukarısı” tutmayan babası ve on beş yaşındaki oğluyla altı 
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numarada oturan kadın (s.77, 95). Başlangıçta hasta ziyaretine gelen 
herhangi bir komşudan fazlası değilken zamanla Ali İhsan’ın hayatı-
nın merkezine yerleşir. Kader ve Ali İhsan, artık gizlice buluşan iki 
sevgilidir. Bu birliktelik, bu deneyim – adı her neyse – iki kişinin 
de gündelik hayatlarından kaçmasına hizmet ediyordur. Ali İhsan, 
babaannesinin sorumluluğundan uzaklaşıyordur; Kader de çalışma 
ve aile hayatından: “Kendim için bir şey yapmam gerekiyordu. As-
lında bunu her zaman biliyordum. [...] sadece kendime ait olacak bir 
şeye ihtiyacım var. Bana ait olan bir hayata da ihtiyacım var.” (s.137) 
Yani özel hayata... Kader’in aradığı özel hayattır. Çünkü “...zaman ka-
lıntısının tam mülkiyeti içinde, [...] perdelerle, örtülerle dışarıdan, 
bakışlardan, güneşten, komşulardan ve hatta ailenin geri kalanından 
saklandığı düşlenen ve süslenen özel yaşam gündelik hayata dâhil 
değildir” (Lefebvre, 2016b, s.137). “Özel yaşam”, insanın kendisi ol-
maya en çok yaklaştığı zamanları kapsar. Demek ki insanın çalışarak 
kazandığı yaşam, özel yaşamdır (Lefebvre, 2015b, s.78). Ancak özel 
yaşam genellikle hayatın tümünün çok küçük bir kısmıdır ve ona 
sahip olmak, Kader için gündelik hayata aykırı davranışları içerir. 
Kocasının dört yıl önce öldüğünü, o öldüğünden beri hiç kimseyle 
birlikte olmadığını Ali İhsan’a söyleme ihtiyacı duyar. Çünkü onun 
aklında “...birinin altına hemen böyle yatar mısın?” gibi bir sorunun 
belirmesini istemiyordur (s.114). İşte bu ve benzeri pratiklerle,

Cinsel edim, toplumsal bir edim halini alır, hatta en yetkin toplumsal 
edim olur; buyrukları ve yasaklarıyla, baskıları ve çağrılarıyla, açık ya 
da kapalı olasılıklarıyla birlikte, bütün bir toplum bu edimin içinde 
örülür. [...] Bir erkek ve bir kadın arasındaki aşk edimi, bir toplumu 
yasadışı ve gizli veçhelerine varana dek özetler; ama bu (yasal olsun ya 
da olmasın) gizlice ve bu toplumun dışında gerçekleştiği için böyledir. 
[...] bu, toplumdışı bir toplumsal edimdir. Toplumun içinde gerçekle-
şir ve gerektiğinde, topluma rağmen, topluma karşı gerçekleşir. (Le-
febvre, 2015b, s.203)

Kader ile Ali İhsan’ın bu şekilde ve topluma rağmen kurdukları 
özel yaşam, babaannenin ölümüyle sona erer. Babaannesinin vasi-
yetini istemeyerek de olsa yerine getirmek için Ali İhsan, cenazeyi 
memlekete, Düzova’ya götürür. Burası güvenlik sorununun (?) ya-
şandığı bir yerdir ve akrabası Zeynel’e göre burada,
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“aslında yapacak pek bir iş yoktur. [...] Biraz bostanlıkla buğday tarlası 
vardır. O da yalnız kişinin kendisine yetecek kadardır. Zaten fazlası 
göze batar. Her şey bellidir burada, yiyecek miktarları da. İş olmayınca 
ne yaparsın, oturur çene yaparsın. Millet de öyle yapar, oturur, bütün 
gün çene çalar, böyle aşağı yukarı dolaşır durur.” (s.187)

Düzova, kent toplumunun ve ona özgü gündelik hayatın dışın-
daymış gibi göründüğünden Ali İhsan cenaze işleri bitince hemen 
geri dönmez, burada epey kalır. Ancak burası kenarda da olsa kent 
toplumunun bir parçasıdır. Gelişinden tahminen iki hafta sonra Ali 
İhsan ve akrabaları akşam yemeği için yine bir akrabanın evinde 
toplanırlar. Hava karardıktan sonra Ali İhsan, içerideki konuşma-
lardan bunalarak bahçeye çıkar. Çok geçmeden polisler evi kuşatır, 
herkesi alıp götürürler. Evdekilerden Ziya’nın yasadışı bağlantıları-
nın olmasından şüphelenildiği için “uzak düzen” yakına gelmiştir 
(s.221-228). Zira somut varlığını uzak düzen vasıtasıyla gösteren 
modern devletin üç veçhesi vardır: “yönetimsel ve idari; güvenlik 
sağlayıcı, güvenliğin güvencesi, sigorta ve teskin edici, koruyucu 
devlet”; üçüncü olarak da “...ordu ve silahlanma, polis ve adalet” (Le-
febvre, 2015c, s.131). Daha önce belirtildiği gibi eski korkuların, yer 
değiştirerek varlıklarını sürdürmesi, “güvende olma” gereksinimini 
körükler. Güvenlik ise “...belli bir dönemden sonra kurumsal bir hal 
alır.” (Lefebvre, 2016b, s.56) Ali İhsan, güvenliğin kurumsallaştığı 
yerdedir. Ne kadar kenarına giderse gitsin, son adımında bile kent 
toplumundan ve gündelik hayatın kurallarından kaçamaz. Evet, ro-
manın sonunda gündelik hayatın tamamen dışına çıkabilmiştir; ama 
“uzak düzen” veya “kent toplumu” öyle uygun gördüğü için.

5. Sınıfsal Vaziyetler
Herhâlde otobiyografik çıkış noktalarından dolayı, Ayhan Geç-

gin’in dört romanında da olay ve durumlar aynı evrende cereyan eder. 
Örneğin az önce gözümüze çarptığı üzere, tıpkı Kenarda’nın isimsiz 
kahramanı gibi Fikret’in ailesi de köyden kente göçmüş, o da deri atöl-
ye veya fabrikalarının bulunduğu bir semtte doğup büyümüş, onun 
babası da işçilikten esnaflığa geçmiştir. Keza Son Adım’ın Ali İhsan’ı 
da varlığını benzer bir geçmişe borçludur. Gerçi Uzun Yürüyüş’te, ka-
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rakterin geçmişi hakkında bir bilgi verilmez; ama uzun yürüyüşüne 
başlamadan önceki yaşamı, Ali İhsan’ınkiyle neredeyse aynıdır, büyük 
ihtimalle geçmişi de. Nitekim Orhan Koçak’a (2017) göre:

Geçgin’in romanları, sosyolojik açıdan bakıldığında, bir sınıfsal akış-
kanlık eğilimini işaretler: aralarında anlatıcının babası ve dedesinin 
de olduğu emekçiler, bir süre başkalarının yanında çalıştıktan sonra 
kendi işyerlerini açmakta, bazıları tutunmakta, bazılarıysa tekrar eski 
konumlarına dönmektedirler. Ailenin bir kolu işverenken, bir kolu 
hâlâ (veya tekrar) işçidir. (s.198)

Kenarda romanındaki “Baba önce bir dokuma fabrikasında, 
sonra bir deri fabrikasında, bir başka kez bir silahçı dükkânında, ar-
dından yeniden deri fabrikasında çalışmış”tır. “Dededen sonra çay 
ocağını devralmış”, sonra “...iki arkadaşıyla birlikte ayakkabı işine 
girmiş, bir fabrikaya ortak olmuş ama ortak oldukları fabrikanın sa-
hibi paralarla kaçıp gittiğinden iş batmış”, “Taşlıbağ kaldırılıp tüm 
fabrikalarla dükkânlar taşınınca bir süre mahallenin yakınlarında 
bir yerde kahve açmış” ama bu sefer de hem sağlığı bozulduğu hem 
de işler kötü gittiğinden “...emekli aylığına razı” olmuştur (Geçgin, 
2013, s.117). Fikret’in babası; uzun bir süre iplik fabrikasında ça-
lıştıktan sonra bir arkadaşıyla birlikte dükkân açmış, sonra işi “tek 
başına sürdürmüş”; ama işi hiç büyütememiştir. “Zaten böyle bir 
çabası da yok”tur. “Onun için var olan düzeyi olduğu gibi sürdür-
mek yeterli”dir. “Ailesini geçindirebiliyor, çocukları okutabiliyor, kı-
saca görevlerini yerine getirebiliyor”dur. “Hastalığı artık fazla hare-
ket etmesine izin” vermeyinceye kadar böyle sürer, “sonra dükkânı 
devretmek zorunda” kalır (Geçgin, 2013, s.41). Son Adım’daki Ali 
İhsan’ın dedesi vaktiyle köyünden İstanbul’a göçmüş, sonra oğluyla 
gelinini yanına almış, daha sonra da ustabaşılığa terfi etmiştir. Ali 
İhsan’ın yaşadığı daire babasının, dedesinin ve üvey babaannesinin 
birikimleriyle alınmıştır. Ama Ali İhsan’ın depo işçiliği yapmasın-
dan anlaşılıyor ki yılların birikimi ancak “Küçükçekmece’de, sıvaları 
dökülmek üzere olan beş katlı apartmanın dördüncü katında”ki “üç 
oda, bir salonluk” daireyi almaya yetmiştir (2015, s.16, 18, 28).

Normaldir; çünkü bu aşamadaki işçi sınıfı “günü gününe” yaşar, 
“para biriktirmesi olanaksız”dır. “Ücretin bütününü değilse bile bü-
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yük bir kısmını” evin hanımı alır. “Erkek iyi bir koca gibi ve kadın da 
iyi bir ev hanımı gibi davrandığında, kadın kocasına ufak tefek zevk-
leri için harcayacağı küçük miktarları geri” öder. İşçilikten esnaflığa 
geçiş, doğal olarak küçük burjuvaziye geçiştir. Burjuva ailesi ise “...
tasarruf ederek az ya da çok güvenilir, az ya da çok kârlı yatırımlar” 
yapabilir. “İyi Aile Babası”, bir “aile mülkü” oluşturur ve bunu “mi-
ras yoluyla” aktarır. “...ancak tecrübe burjuvanın servetinin üçüncü 
kuşakta eridiğini ve sadece Büyük Burjuvaziye geçişin bu felaketi en-
gellediğini göstermiştir.” (Lefebvre, 2016b, s.46-47) Ayhan Geçgin’in 
anlattığı, ezkaza küçük burjuvaziye dâhil olan işçi ailelerinin büyük 
burjuvaziye dâhil olmaları elbette mümkün değildir ve gerçekten de 
servetleri, torunlara ulaşamaz. Bu servetin yalnız Ali İhsan’a, o da ev 
kirası ödemek zorunda kalmadığı için, faydası dokunur. Belki de bu 
olgudan dolayı “...Geçgin’in adamları, artık işsizi de içeren bir işçi 
sınıfına mensuptur” (Koçak, 2017, s.221). Bir diğer neden de kritik 
alanın doyma seviyesine ulaşması olabilir. Uzun Yürüyüş’ün isimsiz 
kahramanı; evini ve gündelik hayatını geride bırakmış, arzuladığı 
yaşama doğru yürürken bir süre surların dibinde konaklar, etraftaki 
oyuklardan birinde yaşayan iki kişiyle ahbaplık eder. Daha önce – o 
zaman da evsiz olmalarına rağmen – kentsel dönüşüm nedeniyle bu-
radan uzaklaştırılmışlar; ama çaresiz kalınca geri dönmüşlerdir. Ma-
halle ise “üç-beş kuruş” karşılığında boşaltılmıştır. Evsizlerden ihtiyar 
olanı, “Sana anlatayım,” der:

“eskiden bir adam evinden çıkar, gidip bir yer, bir köşecik, şöyle bir 
parça arazi, evinin direklerini çatacak bir parça toprak mutlak bulur-
du. Dünya o zaman büyüktü, genişti. Yaa. Şimdi ne yapman lazım bi-
liyon mu, tam aksini. Yerinden hiç ayrılmıycan, neredeysen oraya sıkı 
sıkı tutunacan. Ha böyle yapışacan. Ama bırakmıyorlar, bırakmıyorlar, 
seni yene bulup yene yerinden söküp atıyorlar.” (Geçgin, 2016, s.51)

Kenti, evi bellemiş bu adama kulak vermek gerekir: Kırdan ken-
te göç kesilmemiş, kentin kenarında yeni gecekondu semtleri oluş-
tukça kent de büyümeye devam etmiştir. Bir zamanlar, köyden kente 
göçenleri kent merkezinde görmek istemeyen yerliler için, merkezin 
dışında inşa edilen siteler, bu sefer yeni gecekondu semtlerinin or-
tasında kalmıştır. Banliyöler, yeni şehir merkezleri hâline gelmiştir. 
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Sonraki aşama, yerlilerin kent tarafından yutulan eski banliyölerini 
terk edip yeni sitelere göç etmeleridir. Daha sonraki aşama, köyden 
kente süren göçler nedeniyle yeni gecekondu semtlerinin oluşması-
dır. Köy ile kentin fiziki dokusu tamamen bütünleşene kadar, diğer 
bir deyişle bütün otoyol kenarları birer yerleşim yerine dönüşene ka-
dar sürecin devam etmesi kuvvetle muhtemeldir.

Sonuçta ise kentsel dokunun daha fazla genişleyemeyecek doy-
gunluğa erişeceği öngörülebilir. Artık, üzerinde gecekonduların 
veya banliyölerin inşa edilebileceği bir kenar yoktur. Bu hem kritik 
alanın hem de kent toplumunun oluşturduğu medeniyetin son saf-
hasıdır. Peki, ufukta yeni bir medeniyet mi görünmektedir? Görünü-
yorsa yine kentin içinden mi doğacak; kentsel devrim, kentin enkazı 
üzerinde mi başlayacaktır? Sadece varsayımlar üzerinden konuşula-
bilir. Çünkü toplumun alana yansıması olan kent, gündelik hayatın 
yaşandığı yerdir ve kentin bittiği yerde gündelik hayat eleştirisi biter, 
“praksis” başlar. O hâlde, mevcut kent ve kent toplumunun sonu, “...
toplumsal ilişkiyi üretmek ve yeniden üretmek” amacıyla yeni teori-
lerin oluşturulması ve uygulanması (Lefebvre, 2015b, s.246-258) için 
bir başlangıç noktası olabilir.

Sonuç
Bütün bu sözler tek bir soruyla boşa çıkartılabilir: “Henri Le-

febvre ile Ayhan Geçgin’in ne alakası var? Biri II. Dünya Savaşı’nın 
ardından Fransa’da şekillenen toplumu anlatıyor; diğeri 1980’li, ‘90’lı 
yılların Ankara’sını, İstanbul’unu.” Evet, zaman farkı kadar iki top-
lum arasındaki farklar da, herhâlde büyüktür. Ancak birbiriyle hiç-
bir alakası olamazmış gibi görünen bu iki yazarın – bir sosyolog ve 
bir edebiyatçının – dertleri aslında ortaktır: Şehir. Yapılmak istenen 
edebiyat eleştirisiyse, Ayhan Geçgin, şehri dert edinmiş başka yazar-
larla da birlikte anılabilir. Tıpkı Orhan Koçak’ın Tehlikeli Dönüşler 
(2017) adlı eserinde yaptığı gibi. Fakat amaç Ayhan Geçgin romanla-
rındaki karakterler vasıtasıyla şehirlilerin, şehirden neden kaçtığını 
anlamaya çalışmak ise gündelik hayat eleştirisine başvurmak, dola-
yısıyla Geçgin’in eserlerini Lefebvre’inkiler ile karşılaştırmak gerekir.

Unutulmaması gerekir ki Lefebvre, modern dünyadaki günde-
lik hayatın eleştirisine girişmiştir. Evet, her toplumun modernite de-
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neyimi kendine hastır; ama modern dünya, modern toplumlar gibi 
kapsayıcı kavramlar kullanılabildiğine göre, bir şekilde modernleş-
meye başlamış toplumların, farklarının yanında ortak yanlarının da 
olması gerekir. Lefebvre’in eserleri ile Geçgin’inkileri birlikte oku-
yunca görülen, bu ortak yanlardır. Doğrudur, Lefebvre’in sözgelimi 
1947’de, Fransa’daki kent yaşamı hakkında yazdıklarının aynı yıl 
Türkiye’de tecrübe edilen kent yaşamıyla çok da alakası olmasa ge-
rektir. Ancak 1980’lere ve ‘90’lara gelindiğinde, o eski külliyattaki 
tespitlerin artık burası için de geçerli olduğu görülebilir.

Ayhan Geçgin her ne kadar bir kurmaca yazarıysa da roman-
larında, umutsuzluktan bağımsız düşünülemeyecek bir gerçekçilik 
hâkimdir. Ya geçmiş düşlendiğinde ya da çalışma hayatının elverdiği 
ölçüde düşlere yer vardır. Sadece çalışarak; ama şehirde çalışarak var 
olabilenleri anlattığından ve anlattığı şehir neredeyse bütün toplu-
mu kapsadığından Geçgin’in romanları gündelik hayat eleştirisi için 
uygun bir ısınma alanıdır. Uygulama alanı, bizatihi gündelik ha-
yattır. Lefebvre’in gözünde gündelik hayat eleştirisi hem sosyolojik 
saha araştırmaları için bir yöntem, hem de bir siyasi program oluş-
turmanın ön şartıdır. Zira toplumun en doğal hâli, gündelik hâlidir. 
Bununla beraber Geçgin gibi yazarlar mevzubahis olduğu takdirde, 
gündelik hayat eleştirisi edebiyat incelemeleri için de uygun bir araç 
olabilir. 

Şimdi Ayhan Geçgin’in romanları gündelik hayat eleştirisine 
tâbi tutulmuş olduğuna göre, baştaki soruyu tekrar etmek gerekir: 
“İnsanlar neden şehir yaşamından kaçmak isterler?” Şehir yaşamı 
denildiğinde farkında olunarak veya olunmayarak kastedilen, şehir-
deki ekonomik ve toplumsal ilişkiler tarafından belirlenen gündelik 
hayattır. Fakat gündelik hayat, neredeyse günün büyük bir bölümü-
nü iş yerinde geçirmek (çalışma yaşamı) ve bir sonraki iş gününe 
hazır olabilmek için dinlenmekten (boş vakit) ibarettir. Özel hayatı 
olanlar, sınırlı bir zaman için de olsa sadece kendileri için ve sade-
ce kendi istekleri doğrultusunda bir şeyler yapabildiklerinden, bir 
nebze daha şanslıdırlar. Bu sayede bir mesleğin erbabı olarak tanım-
lanmaktan uzaklaşıp, kendileri olmaya yaklaşabilirler. Ama sadece 
yaklaşabilirler. Çünkü çok geçmeden tekrar işbaşı yapmaları gere-
kecektir. Ayhan Geçgin romanlarındaki başkarakterler ise çalışma 



161

Kenardaki Gündelik Hayat: Henri Lefebvre’in Gözünden Ayhan Geçgin

monograf 2018/9

yaşamına dâhil olmadan, yani maddî ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için zamanlarının ve emeklerinin epey büyük bir kısmını kiralama-
dan, sadece kendileri olarak yaşayabilmenin gayretindedirler. Bazen 
bilinçli, bazen bilinçsizdirler ve ancak belli bir yere kadar kaçabilir-
ler. Yani Geçgin’in romanlarından hareketle söylenebilir ki insanlar, 
kendileri olabilmek için şehir hayatından kaçarlar. Ne var ki bu he-
defe zaman zaman yaklaşabilseler de, asla ulaşamazlar.

Peki, insanların gündelik hayatı aşmalarının, sadece kendileri 
olarak var olabilmelerinin bir yolu yok mudur? Gerek Lefebvre’den 
gerekse Geçgin’den anlaşıldığı kadarıyla hayır, yoktur. Zira şehir ya-
şamı veya gündelik hayat, mevcut hâliyle, para kazanmak üzerine 
kuruludur. Para kazanmak zorunda olanların, gündelik hayatı aşma-
ları mümkün değildir. Bu açıdan bakıldığında, tıpkı deri atölyesinde 
çalışan bir işçi gibi, bir akademisyenin de çalışmak için var olduğu, 
var olmak için çalışmak zorunda olduğu görülür. Aralarındaki tek 
fark, gündelik hayatlarının niteliğidir. Kentsel alanın sürekli genişle-
mesinin ve barındırdığı nüfusa bu hâliyle bile dar gelmesinin sonu-
cunda kent, toplum ve gündelik hayat ileride, çeşitli şekillerde deği-
şebilir. Ama eldeki verilerden hareketle kesin bir yargıda bulunmak 
için henüz erkendir.
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Öz
Ayhan Geçgin’in 2011 yılında yayımlanmış olan Son Adım romanında, iç içe 
geçmiş baskın üç anlatım tarzı dikkat çeker. Bunlardan biri, anlatıcının gün-
delik hayat işlerini, zorunlulukları dile getirme tarzıdır. Nesnel bir mesafeye ve 
ayrıntılandırmaya dayanan bu anlatımda duyular devreye girmez, dil düz ve 
mecazsızdır. İkincisi, her cümleyi bir soruya dönüştüren, daha oluşurken ken-
di üzerini çizen şüphe dolu bir anlatım tarzıdır. Üçüncüsü ise, nesneye yoğun, 
yakından bakış anlarının ve bütün duyuların açık olduğu esrimeye benzer hal-
lerin yansıtıldığı şiirsel anlatımdır. Bu üç farklı anlatım tarzı birbirinin etkisini 
ve gücünü artırır. Geçgin’in “dilin içindeki dil dışını” araması gibi, anlatıcının 
seslendiği Alisan da gündelik içindeki gündelik dışını derinden duyumsar; söz-
lerden çok seslere, mimiklere, ışığa, kokulara dikkat kesilir. Öte yandan, hisleri 
ve düşünceleri aktaran anlatıcı, çoğu zaman yetersizlik ve şüpheyle dolu oldu-
ğunu hissettirircesine cümlelere ek açıklamalar getirir, başka açıdan da bakmayı 
ihmal etmez. Dili bütünüyle kendi denetimine alma arzusundaki yazar bunu 
hiçbir zaman tam olarak gerçekleştiremeyeceğinin bilinciyle de olsa onunla 
savaş halindedir. Tam bir denetimin imkânsızlığı ölçüsünde dilsiz yeryüzüyle 
özdeşleşme arzusu ortaya çıkar. Bizzat dillendirme zorunluluğunun eksik ve yı-
kık dökük bıraktığı Alisan’ı anlatırken yazar, üç anlatım tarzıyla da bu ruhsal 
yıkıntıyı ve dilin kendi içkin güçsüzlüğünü görkemli bir yapıt gibi diker.
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A Novel Erecting Its Ruins:  
Changes in the Narration Style of Son 
Adım and the Language Seeking for  

Non-language

Abstract
In Ayhan Geçgin’s novel Son Adım which was published in 2011, three domi-
nant narration styles stand out, one of which narrates daily works and must do’s. 
In this style which is based on an objective distance and elaboration, senses do 
not step in; the narration is straight and not metaphorical. The second style of 
narration is full of suspicion which converts most of the sentences to a question 
and deletes itself while writing. As for the third style of narration, one narrates 
poetically the trance-like moments in which all the senses are open with a con-
centrated and close look at the object. These three styles strengthen each other’s 
impact. Like Geçgin’s looking for the “non-language within the language”, Ali-
san who the narrator calls “you” feels deeply the non-daily in daily life. The 
narrator, while narrating the thoughts and feelings, focuses on sounds, mimics, 
light and smells, instead of sayings while looking for non-language. On the ot-
her hand, the narrator, adumbrating inadequacy and suspicion, gives an extra 
explanations for the sentences without exclusion of looking from another pers-
pective. The author who wants to control the language is totally at war with it, 
though he has intentionally conceived that control cannot be realized truly. As 
the complete control is impossible, the desire to identify with the non-language 
nature emerges. Geçgin himself, while narrating Alisan who is left deficient and 
dilapidated by being obliged to have a language, erects this psychological wreck 
and inherent weakness of the language via the mentioned three narration styles 
like a sublime work of art.

Key Words: Son Adım, language, non-language, narration style, Jacques Ran-
ciere
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Giriş
“İçimizde güzel aldanışların

umudu değil yalnızca, arzusu da tükenmiş.” 

Giacomo Leopardi

Herhangi bir Ayhan Geçgin romanı okunduğunda dikkat çeken 
noktalardan biri, bu yazının bağlamı itibariyle en önemlisi, metnin 
ilettiği, duyumsattığı ya da yaşattığı içeriğin boğuculuğuyla ve ne-
redeyse çıkışsızlığıyla birlikte, tüm bu atmosferi yaratan dilin epey 
güçlü, dikkat dolu, kontrollü ve neredeyse hatasız olmasıdır. Geç-
gin hemen hemen her metninde, en büyük meselelerinden birinin 
dil olduğunu, yazmanın bu çağda hâlâ nasıl mümkün olabileceği ve 
ne işe yarayabileceği üzerine düşündüğünü hissettirir okuruna.1 Son 
Adım’ın Alisan’ına tuhaf gelen ruh-beden farklılaşması gibi, metnin 
ruhu ile bedeni de, “esrime” anlarının anlatıldığı bölümler dışında, 
birbirinden ayrı düşmüş görünür: “Yine de ruhun böyleyken—hâlâ 
bir ruhtan söz edebiliyorsak tabi—bedeninin sapasağlam olmasında 
bir tuhaflık olduğunu düşünüyorsun” (2011, s.50). Bu yazının konu-
sunu oluşturan Son Adım romanında, yaşama dâhil olamayan, coş-
kusuz ve kaskatı bir adamın hayatı ile bu hayatı anlatan sapasağlam 
ve velut cümlelerle işleyen bir dil, okura karşıtlık olarak görünebilir; 
en azından ilk karşılaşmada. 

Kurbağalara İnanıyorum kitabında dili, hem değişim yaratma 
potansiyeli açısından gücümüz hem de doğayla kıyaslandığında güç-
süzlüğümüz olarak kodlayan Geçgin (2016, s.26), tüm kitaplarında 
bu gücü ve güçsüzlüğü aynı anda duyurma çabasındadır. Tekrar eden 
gündelik hayat pratiklerinin beklenmedik bir ânında ve betonla-
rıyla, trafiğiyle, gürültüsüyle, bezgin insanlarıyla şehrin kenarında, 
kuytusunda, ufacık bir boşluğunda beliriveren “yeryüzü”nün ısrarlı 

1 Geçgin, bir söyleşide verdiği yanıtlarla bu bakış açısını net bir biçimde gösterir: “Bana 
kalırsa bir yazar [...] hikaye anlatmanın ne demek olduğu ya da bugün bir hikaye anlat-
manın ne anlama geldiği gibi sorulara ilişkin bir düşünme düzlemine yükselebilmelidir” 
(Şimşek, 2013, s.91). “Edebiyat, benim için, sanırım, her şeyden önce, dilin içindeki bu 
seslere, bu içinde her şeyin birbirini yankıladığı uğultuya yer açmaya çalışmak gibi bir 
şeydi. Dolayısıyla edebi bir ifade, dille girişilen bir savaştan çıkarılacak, ancak bu biçimde 
kazanılabilecek bir şeydi.” (Şimşek, 2013, s.93)
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çağrısı ve birden susması ya da bir bedenin yaşamın akışıyla uyumlu 
yumuşak hareketleri ve bu hareketlerin içte çakıp sönen etkisi gibi, 
Son Adım’ın dilinde de benzer çakma ve sönmeleri fark edebiliriz. 
Bu yazının amacı da, metnin üslubunda dikkat çeken farklılaşmaları 
açığa çıkarmak, temelde üç anlatım tarzının iç içe geçmesiyle oluşan 
metnin, dile yönelik güven ile güvensizlik sarkacında oluşan etkisini 
ve farklılaşmanın anlamını araştırmaktır. Bu yapılırken, Son Adım ro-
manında dilde kendini gösteren çekişme, dille girişilen mücadele, an-
latılan ile anlatım tarzı arasındaki ilişki temelinde açığa çıkarılacak, 
yazarın ifadesiyle “dilin kendi bağrındaki güçsüzlüğü, ama edebiyatı 
olanaklı kılan zenginliği” (Şimşek, 2013, s.92) anlamlandırılacaktır. 

Üslup Farklılaşmaları 
Bu kuvvetli dilsel evrendeki üç anlatım tarzından biri, sen-

anlatıcının gündelik işleri, zorunlulukları ya da yapıp-etmeleri an-
lattığı düz ama ayrıntılı, duyulara yer vermeyen ve dikkatli anlatım-
dır: “Evi temizliyor, ortalığa çeki düzen veriyorsun. Bir süredir hiçbir 
şeye dokunduğun yoktu. Krom evyede yığılmış bulaşıkları makine-
ye koyuyorsun. Mutfak tezgahını siliyorsun. Çamaşırları makineye 
dolduruyor, en kısa programa ayarlıyor, çalıştırıyorsun” (vurgular 
bana ait, s.131). Alisan’ın alışveriş yaptığı sahnenin anlatımı da ilk 
okuyuşta neden ille de yazılması gerektiğini anlayamayabileceğimiz 
ayrıntılar içerir:

Rafların arasında dolaşarak babaannenin söylediği, unutmamak için 
bir kâğıda yazdığın listeye ara ara bakarak önünde sürdüğün tekerlekli 
arabaya aldıklarını yüklüyorsun: peynir reyonundan iki çeşit peynir 
(babaanne için olanı yağsız, tuzsuz köy peyniri), birkaç parça tavuk, 
salatalık malzeme, yoğurt, içmek için kola, meyve suyu gibi soğuk bir 
şeyler, başka birkaç şey daha (vurgu bana ait, s.72).

Alisan sıcaktan kurtulmak için “büyükçe bir pervane” alır ve 
anlatıcı şöyle der: “Gün boyu pervane hafif homurtusuyla sağa sola 
dönüp durarak çalışıyor, durgun havayı kımıldatıyor, bir serinlik 
hissi veriyor” (s.68). Yolculuğa çıkmadan önce Alisan’ın yanına ala-
cağı çantayı “genişçe, omza da geçirilebilen, askılı, spor görünümlü” 
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sözleriyle tarif eder; askısız bir çantanın omza geçirilmesi mümkün-
müş gibi. Otobüs yolculuğu sırasında, otobüsün önünde tavana asılı 
küçük televizyonda oynayan Türk filmi belirtilmeli, Alisan’ın “ba-
kışlarını dışarıdan içeri çevirdiğinde” gözünün filme takıldığı söy-
lenmelidir (s.174). Peki ama neden? Bunca ayrıntılı ve nesnel betim-
lemenin işlevi ne olabilir? Yazar ne düşünmektedir evyenin “krom” 
olduğunu, programın “en kısa” olduğunu, bakışların bir anlığına fil-
me takıldığını, “önünde sürdüğü tekerlekli araba”yı, “omza geçirile-
bilen, askılı çanta”yı özellikle belirtirken? Bu gereksiz görünen ayrın-
tılandırmanın anlamı nedir? Yanıtı aranacak sorulardan biri budur.

Jacques Ranciere’in (2016) “dilin sahip olduğu gücün özünü 
oluşturan güçsüzlük” dediği (s.159), Geçgin’in “dilin kendi bağrın-
daki güçsüzlüğü” (Şimşek, 2013, s.92) olarak ifade ettiği hal, Son 
Adım’da, anlatma edimine ilişkin güçlü şüpheye rağmen anlatma 
çabasında, bir duyumsamayı ya da düşünceyi dillendirirken sürekli 
değillenen, biri diğerini sürekli geçersiz kılan cümlelerde somutlanır. 
İfade edemediğini düşünen anlatıcı, hep yeniden ifade etmeye çalış-
tıkça hem dilin hem de dünyanın sınırlarını zorlar. İşte bu anlatım 
da, metnin dil örgüsündeki ikinci baskın anlatım tarzını oluşturur. 
“Bazen kendini bir uçurumun kenarında yürüyormuş gibi hissedi-
yorsun—ama tabii bu yolun kendisi uçurum değilse (ve yürümek de 
düşmek değilse)” (s.58) cümlesinde olduğu gibi, bir his ya da dü-
şünce ifade edildiğinde, hemen arkasından bu ifadenin yine anlatıcı 
tarafından şüpheyle bulanıklaştırıldığı örnekler epey çoktur kitapta. 
Şu ifadeler de şüphe duymaktan bir “tamlığa” varamaz hale gelme-
nin başka bir örneğidir: “Tıpkı öteki kadınların gövdelerinin silinip 
gitmesi gibi. Siliniyorlar mı gerçekten? Öyle olmalı. [...] Ama belki 
silinmiyorlardır, her yeni dokunuş hepsini birden geri getiriyor, ça-
ğırıyor, ayaklandırıyordur” (s.108). Alisan’ın, Kader’e kendini anlat-
maya çalıştıktan sonra aklından geçenler, aslında Ayhan Geçgin’in 
yazarken yaşadığı endişenin/çatışmanın ifadesidir aynı zamanda: 
“Peki ama doğru cümleler mi bunlar? Bu cümlelerde doğru bir yan 
var, ama doğru olmayan bir yan da var” (s.123). Sürekli sorulan so-
ruların, birbirini değilleyen cümlelerin, hep bir “anlatabiliyor mu-
yum?” şüphesinden, “doğru olmayan yan”ı yok etme çabasından 
kaynaklandığı anlaşılır. Metni ilgi çekici kılan unsurlardan biri de, 
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yazarın dille girdiği bu savaşı gizleme gereği duymaması, okurları-
nın gözleri önünde yazı’yla boğuşması, kitabı bu boğuşmanın sah-
nesine dönüştürebilmiş olmasıdır. Edebiyatı “her şeyden önce dile 
ve en geniş anlamıyla kendimize, bu etten ve dilden yapılmış şeye, 
uyguladığımız bir şiddet” (Şimşek, 2013, s.93) olarak tanımlayan 
Geçgin, dili de, okuru da ve muhtemelen yazarken kendini de epey 
hırpalamaktadır.

İçinde bulunulan hâli ifade etme, zihinden geçeni dillendirme 
noktasında anlatıcının bir tür kazı çalışması yaparcasına en isabetli 
ifadeyi bulmaya ve bütünüyle dürüst olmaya çalıştığının ve bu “dilsel 
çalışma”nın bilinçli bir tercihle okurun gözleri önünde yapıldığının 
göstergesi, şu türden cümlelerdir: “Seksen doksan yıl sonra kesinlik-
le kimse kalmayacak. Bu iyi. Eğer bana ait hiçbir anı kalmazsa, bu 
duyduğum utançtan da hiçbir şey kalmaz değil mi? Yoksa kalır mı?” 
(s.63). Ya da şu cümle: “[...] ölüm döşeğindeki bir kadının hemen 
yanı başında, hemen yan odada—doğrusu bir sonraki odada—bu işi 
yapmaya hiç itiraz etmemesi tuhaf değil mi?” (vurgu bana ait, s.118). 
Bu şüphelerle dolu anlatıcı sesin arkasındaki yazar zihninin, drama-
tik etki sağlamak, büyük bir yargı bildiren söz söyleyip okurları et-
kilemek adına en ufak bir abartıya ya da kandırmacaya tahammülü 
yoktur. Ve anlatıcı bu tahammülsüzlüğü, ufak ama anlamlı müdaha-
lelerle anlatının temel unsurlarından biri kılar. 

Çoğu cümleyi bir sorgulamaya dönüştüren, “her şeyi” söyle-
me imkanını araştırırcasına anlatıyı sorulara boğan sen-anlatıcı, bir 
yargıya varmak niyetindeyse de o yargıyı daha görünür görünmez 
tahrip eder. Ayhan Geçgin, Kurbağalara İnanıyorum’da tam da bu 
konuyla ilgili şunları söylemektedir:

Dil yargıları üretir, aktarır. Yargıysa aslında küçük bir ölümdür. [....] 
Bitmiş bir cümle, diyor Bahtin, Dostoyevski hakkında yazarken, be-
nim işimi bitiren cümledir. [...] yazmak, bir cümlenin bitmesini ön-
lemektir; cümleyi, içindeki yargı gücünü yitirecek derecede tanınmaz 
hale getirmek, onu başka cümlelerle kesintisiz bir ilişkiye sokmak de-
mektir (s.178).

Geçgin’in Son Adım’ın pek çok pasajında yaptığı da tam olarak 
budur. Hem kendini hem okurlarını küçük ölümlerden korumak 
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için yargıları çarpıştırır, cümleler bitmiş görünse de metnin diğer 
bazı cümlelerine bağlanır ve çoğunlukla bir “şüphe bulaşığı” bırakır 
geride:

Ama belki hep ağırdım, çocukluğumda bile.
Yine de tüm bu ağırlığa karşın—aklına suyun yüzeyine vuran şişmiş 
bir ceset görüntüsü geliyor—kendini kendin dediğin şeye yerleştir-
mekte zorluk çekiyorsun. Oldukça incelmiş hissediyorsun, sanki bü-
tün varlığın kolayca dağılabilecek ince bir dış deride toplanmış; ya da 
saydam, aşınmış bir kabuk, içi boş bir kavkısın. Ama bunlar bile fazla 
katı (s.15).

Bazen neredeyse kendisine cümle kurma izni bile vermeyecek 
noktaya gelir anlatıcı: “Burada, bu semtte doğdun. (Burada? Ama 
neresi burası? Burayı da bir buraya yerleştirmekte güçlük çekiyor-
sun. Aslında hiçbir burayı bir buraya yerleştiremiyorsun)” (s.16). Şu 
cümledeki kayıp “kendi”, “kendini kendin dediğin şeye yerleştirmek-
te zorluk çekiyorsun” cümlesiyle etkileşim içinde geriye yoğun bir sis 
bulutu bırakır: “Sanki başka biri—senin bir benzerin, hatta tıpatıp 
eşin, senden başkası değil şüphesiz, yine de bir başkası—” (s.19). 2

Bu tür kazı çalışmaları, cümle içindeki çizgiler ya da parantezler 
arasına sığıştırılan ek açıklamalar, başka bir açıdan bakışlar, şüphe-
ler, özetle hem dillendirilecek şeyin yitikliğini hem de dilin güçsüz-
lüğünü hissettirerek, buna rağmen, yine de bağlamdaki “her şeyi” 
dillendirme çabası, Gilles Deleuze’ün “dili—ve dil sözdizimi olduğu 
için sözdizimini—belli bir sınıra kadar zorlamak” olarak ifade ettiği 
yazmak eylemine karşılık gelmektedir (Deleuze, 2017). Son Adım’da 
sıkça karşılaştığımız o kimi zaman doğurgan, açıldıkça açılan cüm-
leler ya da gündelik eylemleri anlatan fazlasıyla ayrıntılı ifadeler, her 
defasında bu dilsel sınıra çarpmak zorundadır. Sınıra en çok yak-
laşıldığı zamanlarda bile dilin içinde kalmak mecburiyeti, ne kadar 
derin kazılsa da kumun en fazla birazcık nemlenebileceğini gösterir. 
Ama tam da güçsüzlüğü yüzünden dilin sınırlarını zorlama yönün-

2 “[G]eleceğe yönelik bir edebiyattan bahsediyoruz, hatta bu yorumu izlersek belki bir 
tür devrimci edebiyattan söz ediyoruz. Ama bu devrimci edebiyat, söyleyecek devrimci 
bir sözü olduğundan devrimci değil, tam tersine hiçbir şey söylemeyerek, hatta tüm söy-
lenenleri sorunsallaştırarak, geçersizleştirerek, onları bu ‘hiçbir şey söylememe’nin içine 
alarak bunu yapmaktadır” (Bıçakçı ve diğerleri, 2016, s.45)



170

Jale Özata Dirlikyapan

monograf 2018/9

de öyle büyük bir uğraş söz konusudur ki, cümleler tüm güçlerini 
toplayarak, çıkamadıkları bu “cendere”nin, bütün duyuları ardına 
dek açık ve bu duyuları ifade etme gücü dorukta olan Tanrısı ol-
maya çabalarlar; bir tür intikam ya da karşı atak olarak, sıkıştıranın 
bölgesinde yine onun olanaklarıyla Tanrısallaşırlar. Blanchot’nun ve 
Geçgin’in dilin doğayla kıyaslandığında güçsüzlüğü ama değişim ya-
ratma potansiyeliyle gücü dediği de bu olmalıdır.

Metinde günlük aktivitelerin fazlasıyla ayrıntılı anlatımının ve 
sorgulamaların yanında ya da arasında, Alisan için de okur için de 
çoğu zaman beklenmedik anlarda ortaya çıkan bir anlatım tarzı daha 
vardır. Bu üçüncü baskın anlatım, Alisan’ı yakalayan ya da onun ya-
kaladığı bazı nesnelere derinlemesine bakışında, dokunuşunda ya da 
onları derinlemesine duyuşunda ve aniden kendini içinde bulduğu 
esrime hallerinde ortaya çıkar. Gündelik yaşantı dilindeki duyusuz-
luğa karşılık, bu üçüncü anlatım, yüksek oranda bir duyumsallık 
içerir. Öyle ki, Alisan bu anlarda neredeyse yok olmakta ve algının 
bizzat kendisine dönüşmektedir: 

Genç bir kadın uzun, parlak tüylü, iri, kahverengi köpeğini dolaştırı-
yor. Devinimleri yavaş, hafif, kendinden hoşnut bir hali var. Soluk gü-
neşli bir öğle sonrasında, rüzgârlı gri havada, tenha sahilde köpeğiyle 
dolaşmaktan hoşnut. Görüntüsüyle uyum içinde, kendi imgesinden 
hoşnut. [...] Köpeğe doğru eğilip ellerini ileriye doğru uzatışında—
saçlarının bir bölümü yüzüne dökülüyor—devinimlerinin en incel-
miş, en hafif haline kavuşması gözünden kaçmıyor (s.39).

Benzer şekilde, Alisan’ın garda karşılaştığı ve konuyla ilgisiz 
görünen bir “asker uğurlaması” sahnesi de bu yoğun bakışa maruz 
kalacaktır: 

Birden az ilerindeki gürültülü kalabalığın içinden bir gövdenin hava-
ya doğru yükseldiğini görüyorsun: gövde yükseliyor, tepede ağır ağır 
yana doğru dönüyor, kolları güçsüzce tutunmak için bir yer arıyor, 
iki yana genişçe açılıyor, en yüksek noktada bu biçimde sanki bir an 
donuyor, ardından gülen, bağıran, kahkahalar atan kalabalığın içine 
hızla düşüp kayboluyor (s.173).

Jacques Ranciere, Suskun Söz kitabındaki “Üslup Üzerine Ku-
rulu Kitap” başlıklı bölümde, Flaubert’den yola çıkarak, Geçgin’in 
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edebiyatında sıklıkla karşılaştığımız bu tür görme anları için “şeyleri 
oldukları gibi, ‘mutlak varoluşları’ içerisinde görmenin bir biçimidir” 
der. Burada “mutlak”, bağlantısız, serbest bırakılmış anlamına gelir. 
Şeylerin, temsilin dünyasını tanımlayan olgulara ve olgular arasın-
daki ilişkiye özgü sunum biçimiyle bağlantıları koparılır: “Bu dünya-
nın üzerinde temellendiği doğadan—bireylerin ve bireyler arasında-
ki ilişkilerin sunum biçiminden; neden-sonuç ilişkisi ve sonuçların 
öngörülebilir oluşundan; hasılı bütün bir anlamlandırma düzenin-
den—koparılmış olurlar” (2016, s.131-132). Kendisini, çoktan tü-
ketilmiş olarak algıladığı yaşantının içine yerleştiremeyen, bir türlü 
sonu gelmeyen ve gerçekleşmeyen bir felaket duygusuyla yaşayan ve 
zihni sorularla dolu olan Alisan’ın, duyarlı olduğu görüntüleri ya da 
durumları, neredeyse baştan ayağa göz kesilerek görme anları vardır: 
“Bir günışığı tanesi babaannenin kulağındaki altın küpenin halkasın-
da kayıyor. Parlak, gümüş bir damla. Işıldayıp sönüyor. Babaannenin 
yüzünün bir anlığına değiştiğini görüyorsun, yüzündeki buruşukla-
rın yönü değişiyor, çizgiler yukarı doğru çıkıyor, aklına bir bitkinin ya 
da bir deniz hayvanının ışığa yönelen ince, saydam uzantıları geliyor” 
(s.13). Ranciere, bu türden görme anlarının, bireyselleşmelerin bir 
araya gelen atomların mütemadi bir titreşim içinde birbiriyle sarma-
landığı, birbirinden koptuğu ve tekrar buluştuğu bir dansın rastlan-
tısallığı içinde meydana geldiği bir dünyayı gösterdiğini söyler, “şey-
leri görmenin mutlak biçimi” de bu titreşimi görünür kılma yetisidir 
(s.133). Son Adım’da, sözünü ettiğim duyumsal dilin hâkim olduğu 
pek çok anda, nesneler bu titreşim içinde, “mutlak biçimde” görü-
lür ya da işitilir. Bağlantısız ve neden-sonuç ilişkilerinden bağımsız, 
“sonsuzluğun muazzam nehrinde yuvarlanan atomların dansı” (Ran-
ciere, s.134) olarak yakalanırlar. Bu bakış anları düşünüldüğünde, 
“dans” ifadesi epey isabetlidir. Zira, “akan zaman”la uyum içinde olan 
hareketler, örneğin köpekli kadının, havaya atılan adamın ve babaan-
nenin altın küpesine vuran ışık damlasının hareketleri, hep yumuşak 
bir salınım ve titreşimi ima eden sözcüklerle dile getirilir: Yavaş, hafif, 
uzatış, dökülme, dönme, kayma, parlayıp sönme, vb. 

Samuel Beckett  Proust  kitabında, nesnenin alışılagelmişin 
dışında algılanışından söz ederken, ifadedeki paradoks havasını 
kabul ederek “gerçekliğin büyüleyişleri” tabirini kullanır. Elbette 
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Ranciere’in öncülü konumunda getirdiği açıklama, Geçgin’deki bu 
yoğun, okur üzerinde “büyüleyici” etkisi olan duyuş anlarına biraz 
daha ışık tutabilir: “[N]esne sadece bir aile üyesi olarak değil de ti-
kelliği ve biricikliğiyle algılanırsa, herhangi bir genel fikirden bağım-
sız olarak, bir nedenin makullüğünden kopmuş, yalıtılmış ve ceha-
letin ışığında açıklanamaz olmuş biçimde ortaya çıkarsa, o zaman ve 
sadece o zaman, gerçeklik de bir büyülenme kaynağı haline gelebilir” 
(Beckett, s.31).

Son Adım’ın anlatıcısı, “Yaşam bizden gizlenmiş diyorsun (ama 
kime diyorsun?) çatlakların, kırışıklıkların, kıvrımların içine gizlen-
miş” der (s.107). Bu gizlenen yaşamı, o kıvrımların, çatlakların, kırı-
şıklıkların içinden duyan ya da daha doğrusu, bu durgun ve dalgın 
zihne adeta “musallat” olurcasına kendini duyuran gücün, Alisan’ı 
seçmesi boşuna değildir. Şöyle denmeli belki: Dalgınlığı ve kayıtsızlı-
ğıyla da olsa—veya tam da içine sıkıştığı toplumsal/kültürel cendere-
ye yönelik bu dalgınlığı sayesinde—duyuları o kadar hassastır ki “dil-
den önceki”, kimi zaman anne karnını çağrıştıran yaşamı gizlendiği 
her yerde “bir anlığına” fark eder. Üzerine damlatılan suların, kula-
ğından akıtılan süt damlalarının, gözünün önüne sarkıtılan iplikçik-
lerin, içinde kıvrılan sıvı yılanların, çağıran uğultuların ve gördüğü 
titreşimlerin dile getirilişi o kadar etkilidir ki, bu imgelerin büyük bir 
yaşam enerjisini somutlaştıracak güçle donanmaları mümkün olur. 

Bu tekil derinlemesine duyuş anları dışında, bir de görme-işit-
me-koku alma-dokunma duyularının birlikteliğinden oluşan anla-
tımlar dikkat çeker Son Adım’da:

Kentin arkadaki uğultusu, sahil yolundan geçip giden arabaların gü-
rültüsü gide gide çekiliyor, kentin uğultusunu cırcır böceklerinin tiz 
ötüşü gibi duymaya başlıyorsun. Ara sıra önünden arabasının ucunda 
sallanan feneriyle bir mısırcı geçiyor, bir sarhoş sallana sallana yürü-
yor, yeniyetmelerden oluşmuş bir kalabalık bağıra çağıra geçiyor, yan 
yana yürüyen iki kadın gerçekten belli belirsizce yavaşlayıp seni süzü-
yor. Loşlukta göz bebekleri parlıyor. Karanlıkta kıvrım kıvrım dökülen 
bir gölge gibi salınan gövdelerinden havaya gizemli bir koku yayılıyor-
muş gibi geliyor sana, ağır ağır uzaklaşıyorlar (s.25).

Bu noktada Deleuze’ün “algılam” ve “duygulam” kavramları tam 
da bu duruma karşılık gelmektedir: “Algılam algı değil, kendisini de-
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neyimleyenden ayrı bir yaşamı olan ilişki ya da duyu paketleridir. 
Duygulam his [sentiment] değil, hissi yaşayanların ötesine geçen 
oluşlardır (ötekileşirler)” (Deleuze’den aktaran Smith, 2013, s.37). 
Bu türden duyu paketleri yaratan yazarın, algılayandan daha uzun 
yaşayacak “algı kümeleri” kurma motivasyonuyla yazdığını söyler 
Deleuze (Deleuze, 2017): “Karmaşık duyumsamalar ağına bir ‘süre’ 
ya da sonsuzluk vermektir bu, ki artık bu duyumsamalar, biri tara-
fından yaşanmış şeyler gibi algılanmaz”. Özerkleşir ve mutlaklaşırlar. 
Geçgin’in anlatıcısının, duyuları ya da tek bir duyuyu örgütleyerek 
âna odakladığı algılamalar da bir araya gelip “algı kümeleri” oluştu-
rur ve metnin olay örgüsünden bağımsız ama o örgünün anlamını 
derinleştiren “algılam”lara dönüşürler: “Serinlemiş yaz akşamı ha-
vasında, dışarıdan, uzaktan, denizin üstünde kayan çakıl taşları gibi 
kayarcasına gelip odayı dolduran tek tük seslenişler: son çocuk çığ-
lıkları, bir-iki hayvan ötüşü—bir martı, bir karga—ıslık sesi çıkaran 
bir araba tekerleği. Bir de yukarıdan gelen çocuk sesiyle babaanne-
nin odasından gelen televizyonun hafif sesi var” (s.113).

Alisan’ın bir tür esrimeye kapıldığı durumların anlatımı, 
Ranciere’in tanımladığı “mutlak varoluş”u ya da o “ölümsüz tohum”u 
(Geçgin, 2011, s.245) Alisan’ın bizzat içinde de hissettiğinin ifade-
sidir. Beklenmedik bir anda Alisan’ı kıskıvrak yakalayan bu esrime 
hallerinin ya da yaşam çağrılarının anlatıldığı kısımlarda dil adeta 
coşkulu bir dalga gibi köpük köpük yükselir, tüm gücüyle esrik hâli 
anlatmaya, ânı yakalamaya, kavramaya çalışır. Bu anlatımda bunal-
tıcı çağrışımları olan sözcükler değil (kabuk, dağılmak, kaybolmak, 
kaskatı, vb.), çoğunlukla aydınlığı, ferahlığı ve uçuculuğu çağrıştıran 
sözcükler baskındır: 

Bir esinti açık pencerelerden içeri girip salonun içinden yumuşakça 
geçiyor, senin de içinden geçiyor. Düşüncelerinin gerisinde bir yerde 
ya da bedenin—ya da öyle bir yer varsa, bedenle düşüncelerin birbi-
rine dokunduğu yerde—bir şey bir an—bu kez—havalanırcasına, bir 
esinti, kanatlı bir şey gibi beliriyor. Belirip yükselir gibi oluyor, sonra 
sönüyor (s.87). 

Bu yakalayan, havalandıran ve içine anlık da olsa dâhil ediveren 
akıntının yine bir anlığına içine dolduğu “damla”, boğucu bir tekdü-
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zelik ve havasızlıktan ibaret olan “şimdi”deki bir çatlaktan çeşitli kı-
lıklarda sızmayı başarır. Bazen su, bazen altın damla ya da süt dam-
lası olarak: “Tavandan bir su damlası düşüp damlamış gibi alnının 
tam ortasında bir ıslaklık hissediyorsun. Tuhaf bir duygu, belki bir 
düşünce—yakalayamadığın bir düşünce—bedeninin içinden güçlü-
ce geçip gidiyor. Alnındaki hayali su damlası buharlaşıyor” (s.116).

Romanın sonlarında, Alisan’ın yoğun işkenceye maruz kalma-
sından sonra hücresinde yatarken yaşamını sorgulaması sırasında 
yaşadığı bir tür “aydınlanma ânı”na, bu kez “altın damla” ve “süt 
damlaları” eşlik edecektir, ama önemli bir farkla: Artık alnındaki ıs-
laklığı, tavandan bir damla düşmüş “gibi” hissetmez. O damla, “ger-
çekten” düşer, yakalanamayan yakalanır:

Birden boşlukta altın bir damla beliriyor. Tavandan düşüp yol boyunca 
ışıldayarak alnının ortasına damlıyor. Alnındaki ıslaklığı duyuyorsun. 
Evet, diyorsun, evet, ama seni daha önce de hissettim. Hep biliyor-
dum, bedenimde dolandığını hep duyuyordum, zihnimde dolaştığını 
hep hissediyordum. Üçüncü göz dedikleri bu mu? (s.245)

Ölüme giderken bir sevinç dalgası, “ılık bir süt gibi” bedenine 
(s.244-45), kuş cıvıltıları “tane tane, ışıl ışıl, süt damlaları gibi” ku-
laklarına akar (s.254). 

Üslup Farklılaşmalarının Anlamı ve Etkisi
Geçgin’in Kurbağalara İnanıyorum’da “çağın yazarının imgesi” 

olarak tarif ettiği, aslında, aynı zamanda Alisan’ı da tarif eden bir 
imgedir: “Bütünüyle kendinde, kaslarına, en uç sinirlerine kadar fal 
taşı gibi açık gözler ama aynı zamanda kendinden geçmiş, esrimiş” 
(s.187). Nitekim bunu Son Adım’ın anlatıcısı da farklı sözcüklerle 
ifade edecektir: “Dalgınlığının içinde sanki açık, kendiliğinden do-
ğan bir dikkat var” (s.118). Çelişkili görünen bu birliktelik, sözünü 
ettiğim üç baskın anlatım tarzının iç içe geçmişliğine denk düşer. 
Alisan, pasif bir dalgınlık içinde olsa da her sesin, her titreşimin, her 
kokunun farkındadır. Gündelik hayat pratiklerinin içinde, kolileri 
taşırken, babaanneye bakarken, alışveriş yaparken bir robot soğuk-
luğunda ve kusursuzluğunda gördüğümüz Alisan, “kendi”siyle ora-
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da değildir. “Kendini kendi dediği şeye”, “burayı bir buraya” yerleş-
tiremez; dalgınlığının kaynağı da bu hissediştir. Havada asılı kalmış, 
bitmek bilmez şüpheleri ve sorularıyla bir bütünlüğe ve “oradalığa” 
sahip olamayan dalgın bir zihin, konuşmalara değil seslere, ışığa, gö-
rüntülere, mimiklere dikkat kesilmiştir: “Seninle ilgisiz bir hikâyeyi 
dinler gibi dinliyorsun, kimbilir belki yalnızca sesini dinliyorsun, bu 
fısıltıyla konuşan sesin odada yayılışını, titreyişini, dalgalanmalarını, 
alçalıp yükselişlerini, ara verişlerini” (s.124). Dinlediği, anlatı değil 
ses, yani o anlatının hem açık ettiği hem gizlediği, o anlatının kıv-
rımlarına gizlenmiş “dil öncesi” yaşamın sesidir. Hasta babaanneyi 
Kader’le birlikte aşağı indirirken, Kader’in ne dediği Alisan tarafın-
dan yine algılanmaz; ses öylesine büyük bir yaşamsal güçtür ki, o ses 
üçünü birden yüklenerek taşıyabilecek somutluğa ulaşır: 

Bir yandan yatıştırıcı bir sesle konuşuyor. Belki gerçekten bu yumu-
şak, biraz genizden gelen, kendinden emin ses iyi geliyor, babaannenin 
soluk alıp verişleri sanki hafifleyip yumuşuyor. [...] Merdivenlerden 
inerken bir an sizi taşıyan bu sesin kendisi olmuş gibi duyuyorsun, 
sanki ses bu üç kişiyi aynı olayın içinde sarıp sarmalıyor, üçünü birden 
aşağıya doğru taşıyor (s.73).

Geçgin, Bahar Şimşek’in sorularını yanıtlarken, “Adlandırıla-
mayan, dilin içine, dil dışı bir şey, bir uğultu, varlıkların uğultusu ya 
da sesleri gibi bir şey olarak girer” der (s.92). Bu ifadeler, Geçgin’in 
yazarken üstüne düşündüğü en temel meseleyi de vurgular: “Dilin 
bağrındaki dil dışı”na ulaşmak.3 Tematik düzlemde bu, Alisan’ın 
gündelik yaşam pratiklerinin, sistematik ve verili yaşantının içinde 
gizlenen yaşamsal enerjiye, o sonsuz ve mutlak doğaya yönelmesi, 
onun çekimine kapılması olarak kendini gösterir. Bu bazen ses, ba-
zen uğultu, bazen koku, bazen de bir ışık damlasının yüzde gezin-
mesi olacaktır. Gündelik yaşam içinde sık sık karşılaşılan ama bakıp 
geçilen görüntülere, neredeyse o görüntüyle “bir” olarak, var güçle 
bakmak, gündelik yaşam içindeki gündelik dışı olanın yakalanma-
sını mümkün kılar. Dilin dışarısı, dilin bağrındaysa ve ona yazarak 
ulaşılması gerekiyorsa, gündelik dışı da bizzat gündeliğin içindedir. 

3 “Dilin dışarısı, dilin dışında değil, bizzat dilin bağrındadır; yazarken bu dışarıya ulaş-
mak gerekir” (Blanchot’dan aktaran Geçgin, Kurbağalara İnanıyorum, s.130).
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Bakarak, duyarak ona ulaşılması gerekir.4 Kader ile ilk sevişmele-
rinden hemen önceki “atılma”nın habercilerini, sözün gizlediği/
açık ettiği yaşam titreşimlerini, “nabız gibi atan” o “küçük ölümsüz 
tohum”u (s.245) silsile halinde fark eder Alisan: “Yanaklarının hafif-
çe kızardığını görüyorsun, dudağının kenarında, burun kanatlarına 
yakın bir yerde küçük bir kasın titrediğini fark ediyorsun. Aynı anda 
kendi şakaklarının da zonkladığını fark ediyorsun” (vurgular bana 
ait, s.104). 

Kurbağalara İnanıyorum kitabında Ayhan Geçgin, edebiyatta 
yaratıcılık üzerine tartışırlarken şunları söyler: “Öyleyse edebi adlan-
dırma, dilin bu gücünü kullanarak karşı bir güç uygulayarak süreci 
tersine mi çevirmek istemektedir? Şeyleri, nesneleri yeniden olduk-
ları yere iade etmek, onları dilin boyunduruğundan kurtarmak, ney-
se o olmalarına izin vermek, kısaca dünyayı dünyaya geri vermek mi 
istemektedir?” (s.27) Bunun mümkün olmadığını, bu imkânsızlığın 
da edebiyatı yaratıcı olmaya zorladığını belirtir. İşte Geçgin’in kas-
tettiği “yaratıcılık” tam da budur: yazarken dilin dışarısına ulaşma 
çabası. Şeyleri “bağlantısız ve neden-sonuç ilişkilerinden bağımsız” 
biçimde, yani mutlak biçimde görmek bu çabanın veçhelerinden bi-
ridir. Söyleneni değil, sesi, mimikleri, bir kasın titremesini anlamlan-
dırmak da bununla bağlantılı diğer bir veçhedir. “Bize çarpacak, bizi, 
gömüldüğümüz kendi teker izimizin dışına çıkaracak güç nereden 
gelecek?” diye sorar Geçgin (Bıçakçı ve diğerleri, 2016, s.146). Yanı-
tın içinde edebiyat da varsa o halde yaratıcı olmak bir zorunluluktur: 
“Sözü, canlı sözü, bugün göklerden ya da yerin derinliklerinden çe-
kip alamayacağımıza göre, onu nasıl bulacağız? Bizi yaratıcı olmaya, 
koşulların ötesine geçmeye zorlayan koşullar bunlar” (s.175).

Alisan’ın Kader’e yönelik en güçlü arzusu, onun “gövdesini tı-
kabasa doldurmak”tır (s.115). Öyle bir doldurmak ki, kadın artık 
hiçbir şey yapamayacak duruma gelsin, ne annelik, ne de evlatlık 

4 Flaubert’e ait olan şu pasaj, öznenin çözülüşünü anlatır: “Çoğu kez, herhangi bir se-
bepten, kâh bir su damlası, bir midye kabuğu, kâh bir saç teli yüzünden olduğun yerde 
donakalırsın, gözbebeklerin sabit, yüreğin açık. Seyre daldığın nesne seni âdeta istila eder, 
o derece ki ona meyledersin ve aranızda bağlar kurulur; birbirinize yaklaşır, sayısız gizil 
çekimle birbirinize temas edersiniz; derken, bakışın şiddetinden artık göremez olursun; 
kulak verir, hiçbir şey işitemezsin, sonunda, zihnin bile onu ayık tutan her türden seçicilik 
mefhumunu yitirir.” (Flaubert’den alıntılayan Ranciere, s.133)
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(s.125). Öte yandan, “doygun”, kendi halinden hoşnut, “görüntüsüy-
le uyum içinde” olan insanlar, Alisan’da şiddet yüklü bir arzu uyan-
dırırlar. Sahilde köpeğini gezdiren bir kızı izlerken “içinden bir an 
bu görüntüyü bozup parçalamakla ilgili şiddet yüklü bir arzu” geçer 
(s.39). Babaannesini yatırdığı hastane odasına, diğer bir hastayı zi-
yarete gelen neşeli ve konuşkan “herif ”i “kıskançlıkla” izler (s.82). 
Kader’le seviştikten sonra, kadının tatmin dolu hali hoşuna gitse de 
“Peki ya içindeki bu tatmini bozma arzusu nereden geliyor?” (s.138) 
diye sormadan edemez. Birini derinden etkileyebilmek, birini ona 
haz vererek hareketsiz kılmak, öncelikle bu etkiyi sağlayanın var ol-
duğunu duyumsamasına yol açar kuşkusuz. Alisan’ın buna ihtiyacı 
olduğu çok açıktır. Ama aynı zamanda bu tıkabasa dolduruş bir “bir 
oluş” ve kendiliğin çözülmesi arzusu olarak da okunabilir. Peki Ay-
han Geçgin de bu romanın yazarı olarak benzer bir arzuyla dolu gö-
rünmez mi? Okurken insanı nefessiz bırakan, tam’a ulaşır gibi olup 
her seferinde sınırdan dönen upuzun cümleleriyle, nesneyle nere-
deyse bir olacak gibi olup hızla özneye geri dönen duyumsamalarıyla 
yapmayı arzuladığı şey tam da “dille doldurmak” ve aynı anda “dille 
dolmak” değil midir? Bir ânın içini, baktığı ya da üzerine düşündüğü 
şeyin içini ve nihayetinde okurunun içini doldururken, bir çözülme 
arzusu kendini hissettirmez mi? Öyle ki özne değil an ya da nesne 
özerkleşsin, mutlaklaşsın, tekil bir yaşantıya sahip olsun. Okur, ma-
ruz kaldığı bu dilsel doluluk karşısında metne kitlenmekten başka 
hiçbir şey yapamaz hale gelsin; sürekli “sen” diyen anlatıcının telkin-
leriyle, yoğun duyumsal anlatımlarıyla, içinden çıkılmaz şüpheci ve 
çelişkili ifadeleriyle, üsluptaki farklılaşmalarla öyle sarılsın ki, büyük 
hazlarla, öfke ve kuşkularla uzlaşımsal okurluk zemininde sert dü-
şüşler yaşasın.

Geçgin, dil hakkındaki görüşlerini ifade ederken “yazı bana ka-
lırsa bir araçtır, şimdiki durumdan, bizi ne yaşayan ne de ölü kılan 
şimdinin hapishanesinden çıkışın, bir yaşam olanağının—şüphe-
siz sanal bir yüzeyde—araştırılmasıdır” (Orman, 2013, s.17) demiş 
ve başka bir söyleşide5 bu araştırmanın dile uygulanan bir şiddetle 
mümkün olduğunu belirtmiştir. Bu şiddetin daha önce değinme-

5 Şimşek, 2013, s.93.
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diğim bir veçhesi de sözcükleri kendinin kılma mücadelesi olma-
lıdır. Bu şiddet, Geçgin edebiyatında “dille doldurma ve dolma” ar-
zusunun tatmini için bir gerekliliğe dönüşmüştür. Aracı kendinin 
kılmak, bir bakıma aracın genelliğini yok ederek artık bir araç ol-
maktan çıkarmak, kuşkusuz acı ve hazzı bir arada yaşatan bir şiddet 
gerektirecektir:

Dilde sözcük yarı yarıya bir baş kasının sözcüğüdür. Konuşucu sözcü-
ğü kendi amacıyla, kendi vurgusuyla doldurduğunda, sözcüğü kendi 
anlamsal ve anlatımsal niyetine uyarlayarak temellük ettiğinde sözcük 
‘kişinin kendisinin’ olur. [...] Dil, konuşucunun amaçlarının özel mül-
kiyetine serbestçe ve kolayca geçen nötr bir araç değildir; başkalarının 
amaçlarıyla dolar—hatta gereğinden fazla dolar. Gasp edilmesi, kişi-
nin kendi amaçlarına ve vurgularına boyun eğmeye zorlanması zor ve 
karmaşık bir süreçtir (Bahtin, 2001, s.71). 

Geçgin Kurbağalara İnanıyorum’da, sözcükleri gasp etme iste-
ğini, barındırdığı çelişkiyi de üstlenerek şöyle ifade edecektir: “Çe-
lişkili bir şey söyleyerek bu kısmı bitireyim: Aslında bu günlerde 
öyle yazmak istiyorum ki her şey, her sözcük bütünüyle benim de-
netimimde olsun. Söylediğim şeyden daha fazlası yazıya sızmasın” 
(s.20). Alisan’ın, tatmin olmuşluğu ve kendi halinden hoşnutluğu—
yani asla sahip olamayacağını düşündüğü şeyi— şiddetle yok etme 
arzusu gibi, yazarın dile yönelik şiddeti de “mutlak denetim”in ve 
“kendi amaçlarıyla doldurmanın” asla bütünüyle gerçekleşemeye-
ceği sezgisinden/bilgisinden kaynaklanır. Zaman zaman “aşırı” ve 
gereksiz ölçüde ayrıntılı betimlemeler ve kendi kendisinin üzerini 
çizerek yol alan şüphe dolu anlatım, denetimi bütünüyle ele alma 
arzusunun görünümleridir. 

Son Adım’da esrime ya da yoğun sıkıntı anlarının anlatımı, çoğu 
zaman kitabın okur üzerinde yarattığı etkinin de anlatımıdır: “Üze-
rine uyku gibi bir şey çöküyor, başın öne düşüyor. Ama uyku değil 
bu. Uykuysa bile, yukardan gelip üzerine yıkılıyor, tüm havayı eme-
rek seni sarıyor. Ama küçük bir delik de bırakıyor sana, leğenden 
sıçrayan balığın solungaçlarını şişirmesi gibi, bu sürekli havasızlığı 
solu diye” (s.26). Anlatıcı da yaygın/geçerli anlamlandırma zemin-
lerini şüphenin depremleriyle sarsarak, “gündelik iş”leri ayrıntılı bir 
soğuklukla anlatarak ya da nefes alamama, uyuyamama sahneleriyle 
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tüm havayı emer ve okuru sarar. Ama “kayma”, “titreşme”, “kamaş-
ma”, “akma” gibi “yumuşak” fiillerin açtığı, damlaların, iplikçiklerin, 
uğultuların, ışığın sızdığı küçük bir delik de bırakır işte; bu sürekli 
havasızlığı soluyalım diye. Dilin, anlatma uğraşının nihayete ermek 
üzere olduğu romanın sonundaysa, o küçük delik yırtılır ve delik 
olmaktan çıkar, ciğerleri havayla doldurur. İronik olan şudur ki, Ali-
san havasızlığın neredeyse yok olduğu ve mutlak bir havadarlığa ka-
vuştuğu an, o havadarlığa kavuşmasına yol açan ağır işkencelerden 
sonra öldürülecek ve ebedi havasızlığa ulaşacaktır. Mutlak birlik, be-
dene ve dile uygulanan yoğun şiddet sonucunda kazanılmış, “üçün-
cü göz” açılmış, korku cesaretli olmayı bile gerektirmeyecek ölçüde 
yok olmuştur. Ancak, çok kısa bir süreliğine ve kitabın son, üstelik 
en esaslı şüphesini zihinlere bırakarak: Bu mutlak birlik ve mutlak 
üslup sürdürülebilir bir şey olabilir miydi? Adamlar Alisan’ı öldür-
mekten tam da o an vazgeçseydi üçüncü göz yine de açık kalmayı 
sürdürebilir miydi? Dile getirme, sözcüklere dökme, anlamlandır-
ma zorunluluğu olduğu sürece, düşünce ile yeryüzünün birbirinden 
ayırt edilemez hali mümkün olur muydu? Yoksa yazar için roman 
biterken, Alisan için ancak yoğun bedensel acılardan sonra ölüme 
giderken mümkün olabilecek bir mutlak havadarlık ve çözülme miy-
di bu?

Sonuç 
Ayhan Geçgin’in Son Adım romanı, Alisan’ın kendini içinde 

bulduğu farklı halleri kavrayabilecek ve kavratabilecek üç anlatım 
tarzı içerir: Nesnel, ayrıntılı ve mesafeli bir anlatım; yazılan her cüm-
lenin daha yazılırken üstünü çizebilecek oranda şüphe içeren bir an-
latım ve amaçsızlık, kayıtsızlık, felakete uğramışlık hissiyle dolu zih-
ne çeşitli simgeler yoluyla kendini duyuran yaşam enerjisini anlatan 
ve duyumsamalarla işleyen şiirsel ve “esrik” bir anlatım. 

Alisan Kader’le birlikteyken anlatıcı şunları söyler: “Ama bu 
kadar rahatça bunları sıralaman seni de şaşırtıyor. Aynı azgınlığı 
sözlerle de yapabileceğini hissediyorsun” (s.121). Alisan, Kader’le 
konuşur gibi olduğu nadir zamanlar hariç, sözlerle azgınlık yapa-
bilecek durumda değildir. Ama dil Alisan’ın hissettiklerini, hissede-
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mediklerini, duyduklarını ve şüphelerini betimlerken tüm bileşen-
leriyle “azmaktadır”. Evyenin “krom” olduğunu, “tekerlekli” market 
arabasını “önünde” ittiğini, “en kısa” yıkama programını seçtiğini, 
çok da gerekli değilken belirterek güncelin anlatımında azgınlaşır; 
sürekli soru sorarak, kendini değilleyerek şüphede ve dürüst olma 
kaygısında azgınlaşır; sesle, uğultuyla, damlayla, ışıkla kendini gös-
teren, kendine çağıran ölümsüz yaşam çekirdeğini imgelerle donatıp 
sık sık anlatısına dahil ederek duyumsama ve esrimede azgınlaşır. 
Alisan, anlatmaya inancını tümüyle yitirmiş olmasına ve çoğunlukla 
buna yeltenmeye bile kalkmamasına rağmen, anlatıcı Alisan’ı “ke-
sip geçerken”, ondan bir “ben” çıkarmak için didinirken varını yo-
ğunu, imkânına inanmadan ama mümkün olmasını çok istediğini 
duyumsatarak “mutlak bir üslupla”6 ortaya koyar. İlk bakışta çelişkili 
görünebilecek bu durumla birlikte, yazının girişinde sözünü ettiğim 
ruh/beden (içerik/dil) karşıtlığını ve gündelik işlerin ayrıntılı bir 
nesnellikle anlatılmasını anlamlandırmada son bir adım atabiliriz 
artık: Gençlik Düşü’nün anlatıcısı Ankara sokaklarında gezerken “bu 
yıkıntılarını diken kent” (2006, s.13) der. Ayhan Geçgin’in büyük bir 
dikkatle çalışılmış (savaşılmış) olduğu anlaşılan dilinin nedeni de 
budur işte: Felaketi yaşamış, yaşıyor, yaşayacak olan kent gibi, dil de 
hem içkin güçsüzlüğünü hem de güncelliğe sıkışmış çağın ruhsal yı-
kıntılarını diker. Romanda gezinen yazar gölgesi, kendisini mahkûm 
eden, içinde yaşamak zorunda bırakan felaketten intikam alırcasına, 
bu felaketin bıraktığı yıkıntıları sadakatle “anlatır”. Bu anlatım, dilin 
gücünün kanıtı olmakla birlikte, güncelliğin iradesizleştirici çarkla-
rını da tüm ayrıntısıyla gösterir.7 

Geçgin’in Gençlik Düşü romanının şu bölümünde, yazarın her 
iki romanı da yazdığı döneme ait, dilden kurtulma arzusunu da içe-
ren dil anlayışının izleri vardır:

6 “Temsil sistemine özgü bireyler, tutku mekanizmaları ya da birbirini gerektiren eylemler 
yerine, mutlak hâle gelen üslup, sonsuzluğun muazzam nehrinde yuvarlanan atomların 
dansını, ilintisiz algı ve duygulanımların, bireylerin içerisinde kendilerini yitirdikleri bi-
reyleşme süreçlerinin ve İdea’nın ta kendisi olan ‘büyük sıkıntı’nın gücünü getirip koyar” 
(Ranciere, 2016, s.134).
7 Bu çağın “bizi güncelliğe, başka deyişle ‘iradesizliğe’, nasıl çıkacağımızı bilmediğimiz bir 
‘şimdi’ye hapseden bir yanı var” (Geçgin, 2016, s.115).
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Aslında öyle yazmak isterdi ki sözcükler bir şeyi anlatmak için yan 
yana gelmekten uzak, sahilden toplanmış irili ufaklı çakıl taşları gibi 
olsunlar, sen onları düz bir zemine, sözgelimi bir mermerin üstüne 
bırakasın, onlar da biçimlerine, ağırlıklarına göre zemine çarpıp çınla-
sınlar eğer anlatılan bir şey varsa işte bu çınlamalar olsun.
Ama öyle değil. Sözcükler koca taş parçaları gibi boynuna asılmış. Her 
tuttuğun—ya da tutunduğun—seni bir çıpa gibi hızla derinliklere gö-
müyor.
Ertesi gün erkenden kalkıyor, akşama kadar neredeyse aralıksız yazı-
yorsun (s.124-25).

Flaubert’in edebiyatının yarattığı dönüşümü anlatırken Rancie-
re, Flaubert’in “şiir ile katedral arasındaki özdeşliğin yerine düşünce 
ile çakıl taşı arasındaki özdeşliği” koyduğunu söyler (s.138). Bu ça-
kıl taşı mecazındaki ortaklık ilginçtir. Çünkü Son Adım’ın sonunda, 
Flaubert’in özdeşliği gerçekleşecek, sözcükler çakıl taşı olamasalar 
da, düşünce ile çakıl taşı birbirinden ayırt edilemez hale gelecektir. 
“Şimdi aklından geçenler, hislerin nerede bitiyor, yeryüzü nerede 
başlıyor, emin değilsin” (s.259). Ancak bu özdeşleşme yoğun aşa-
ğılanmalara ve bedensel acılara tahammül ettikten sonra ölüme gi-
derken, yani dile getirme baskısının sonsuza kadar yok olacağı an 
yaklaşırken mümkün olabilecektir. 

Ranciere, Suskun Söz’de düzyazının şiirinin mümkün oldu-
ğunu, çünkü “dünyanın tekdüzeliği/düzyazısı”nın zaten, içerisinde 
daha büyük bir kargaşanın gücünün etkili olduğu yüzeysel bir dü-
zenden başka bir şey olmadığını, dolayısıyla düzyazıdaki gerçekliği 
yeniden şiirselliğe kavuşturmanın gereksizliğini, tekdüzeliğin ken-
di çözülüşünü zaten dikkatli bir gözün önüne sereceğini söylerken, 
gündeliğin gündelik dışını içeren ama gizleyen bir yüzey olduğunu 
da söylemiş olur (s.133). Öyle görünüyor ki Ayhan Geçgin, dünya-
nın düzyazısının içindeki o büyük kargaşayı duyacak ve diliyle o 
tekdüzeliğin çözülüşünü yaşatabilecek güçte bir yazardır. “Dilsizliğe” 
ulaşmak için çırpındıkça, edebi adlandırmanın “süreci tersine çevi-
recek” ve “nesneleri uzlaşımsal dilin boyunduruğundan kurtaracak” 
(Bıçakçı, s.27) gücünü de elde eder. 

Alisan’a ardı sıra yürüyen celladının varlığını bile unutturacak 
bir kendilik çözülmesiyle, Alisan’ın hisleri ile yeryüzü arasındaki sı-
nırın yitip gitmesiyle biter roman. Dilden bütünüyle kurtulmak da, 
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ona bütünüyle hâkim olmak da mümkün değilse, denebilir ki Son 
Adım, dile ve kendiliğe sahip olma/olamama gerginliğinden sevinçle 
kurtulmanın romanıdır. Kulaklara akan kuş cıvıltıları eşliğinde...
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Öz
Monolingual paradigma, ulus devlet inşasının temellerinden biri olarak ortaya 
çıkar. Her ne kadar, özellikle ulus-aşırı edebi üretimlerin artışı bu paradigmanın 
en azından en parlak dönemlerini yaşadıktan sonra, yerini post-monolingual 
çağa bıraktığı izlenimini verse de tek dillilik bütün edebi dinamiklerin temeli ol-
maya devam eder. Aynı şekilde, edebi dolaşımda kendine yer edinebilmek için, 
bir tek dilin sınırları içinde üretim yapmak gereklilik olmayı sürdürür. Bu tek 
dil çatısı altında, mevcut üretim-tüketim sistemi içinde var olmanın dayattığı 
nihilizm ve onun radikal yansımaları da kendi ifadesini giderek sözsüzleşen bir 
dilde bulur. Bu bir edebi üretime dönüşür, fakat bu durum, üretimin konforlu 
bir zeminden yapıldığına delalet etmez. Aksine, edebi üretimde karşılığını bu-
lan mevcut üretim sistemi içinde ayakta kalmaya çalışan bireyin tek dil sınırları 
içinde var olma çabası, dil ve dünyayla kurduğu ilişkiyi tekinsizliğe, oradan da 
dile ilişkin temel bir soruna götürür: Dilin kaybı. Ayhan Geçgin’in Son Adım ve 
Uzun Yürüyüş romanları, tam da bu sözsüzleşme/kayıp sürecinin ve değerlerine 
dünya bulamayan nihilist kavrayışın izlerinin sürülebileceği edebi üretimlerdir. 
Bu makale, bir yandan Türkiye’nin tek dili olan Türkçe ile yazan Geçgin’in söz 
konusu romanlarında, üretimin içine sızan Kürtçe/Zazacanın yarattığı çok-
dilliliğe odaklanırken; dil ve dilin sınırları içinde, güvencesiz bir biçimde yaşa-
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Returning to the Home Where  
There Is No Peace: 

Language and the World in the Novels Son 
Adım and Uzun Yürüyüş

Abstract
The monolingual paradigm has emerged as one of the basics of the nation state 
construction. Although, it seems replaced by a “post-monolingual” era, after its 
times of glory, it still maintains to be the grounding point of literary dynamics. 
Likewise, it is still a necessity to write within the borders of a certain single lan-
guage to get into the literary cycle. Under such a monolingual umbrella, the ni-
hilism imposed by the current precarious work and its “radical” reflections find 
their expression in a language which gradually becomes wordless. This turns 
into a production, yet this does not indicate that this production is being carri-
ed out in a comfort zone. On the contrary, trying to survive within the current 
production system which finds its response in the literary production, brings 
the relationship of the individual with language and the world to an uncanny 
position and throws this struggle into the more basic problematic of wordless-
ness/loss of language. Ayhan Geçgin’s novels Son Adım [Last Step] and Uzun 
Yürüyüş [Long Walk], are the literary productions which make it possible to 
follow the traces of that wordlessness/loss of language process and the nihilistic 
comprehension which is not able to find a world to its values. This article, on 
the one hand, focuses on the heteroglossia leaking out of the mentioned novels 
which are written in the borders of the single language of Turkey, i.e. Turkish; 
and it also follows the traces of the wordlessness created by precarious life and 
the effort to destruct the self, within the borders of the language.

Key Words: Monolingual paradigm, multilingualism, Kurdish/Zazaki, Ayhan 
Geçgin, nihilism

Giriş
Eve dönmüştü. Ama ev sonunda dinginliğin kazanıldığı 

sakin liman ya da barışçıl bir yer değildir. Hiçbir zaman öyle 
olmamıştı. (Geçgin, 2003, s.9)

Ayhan Geçgin’in Son Adım ve Uzun Yürüyüş romanları, İstan-
bul’da başlar. Fakat ilkinde bir cenaze, ikincisinde ise adı bilinmeyen 
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karakterin verdiği ani bir karar, onları merkezden çevreye, batıdan 
doğuya, bir dilden başka bir dile taşır. Halbuki, İstanbul da hem 
merkez hem çevredir hem batı hem doğudur; pek çok dil bir arada-
dır burada. Fakat her iki romanda da karakterler yazarın deyimiyle 
barışçıl olmayan evlerde oturmaktadır ve bu evlere değen sözcükler, 
daha anlamını belirlemeden kırık dökük parçalara dönüşmektedir. 
Her iki romanda da evden ayrılıp yabancı bir mekâna doğru yol alı-
nır; her iki yabancılıkta da eve benzer bir şeyler vardır barışçıl olma-
yan. Dilin her iki romanda da hissedilen tekinsiz yapısı, çoğu zaman 
bir gevelemeye dönüşmesi ve asla tam olarak işlevini sağlamayışı, 
söz konusu romanların dillerine dair temel bir soru sordurur: Bu 
romanların dili nedir?

Sadece bir organı ifade eden dil ile konuşma işlevini gören dil 
arasındaki ilişki, aslında tıpkı sözcüklerin anlamla kurduğu rastge-
lelik ilişkisi gibi benzer bir bağdan daha fazlasını taşımaz. Organın 
varlığı, söz gelimi, konuşma ediminin sağlanması için yetersiz kala-
bilir. Ya da anlam, dolaşım esnasında o kadar çok sekteye uğrar ki 
asla başı-sonu belli bir güzergahta ilerlemediği gibi, hiçbir zaman 
bir neticeye varmaz. Bununla beraber, hiç de tek boyutlu olmayan, 
içinde pek çok rastgelelik taşıyan dil, ulus devlet sınırlarını belirle-
mede temel ayrım noktası olarak görülür. Nitekim David Gramling, 
monolingualizmin (tek dilciliğin) 17. yüzyıldan itibaren uluslaş-
ma sürecinde devletlerin temel paradigması haline geldiğini söyler 
(Gramling, 2016. s.1). Ulus devletlerin uluslarını tahayyül etme ve 
üretme süreci, hemen hemen monolingualist (tek dilci) ajandanın 
programına göre çizilir. Dil, ulusun sınırlarını çizen temel araç ola-
rak, standart, tek, homojen bir varlık olarak tahayyül edilmeye baş-
lanır, ulus devletler birer “tek dil” olur aynı zamanda. 

Ayhan Geçgin’in söz konusu iki romanı da Türkiye’nin monolin-
guası (tek dil) Türkçe ile yazılır. Tam da bu sebeple, monolingualizm 
ve onun taşıdığı bütün tereddütleri, gerilimleri taşır. Karakterlerden 
dökülen sözcükler hiçbir zaman tam bir dil yetisi gösteremez; ya 
sessizlik ya da anlamsız mırıldanmalar vardır. Dahası romanlarda-
ki karakterlerin Bülent Diken’in deyimi ile “radikal nihilist” (Diken, 
2009, s.21) eğilimleri ile bu kuruldukça bozulan dil birbiri üzerine 
yapılanarak dilin bir ev olarak kurulamayışının dünya ile kurulan 
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ilişkiyi belirleme biçimlerine dair izlekler taşır ve romanlara oldukça 
inceltilmiş bir yönetimsellik aksi açar: İktidarın çizdiği sınırlar, bü-
tün görünmezliği ile ayan beyan dilin içindedir. 

O halde, romanlarda karşılaşılan bu söz öncesi mecra nedir? 
Karakterlerin dünyayı alımlama biçimlerinde dilin nasıl bir işlevi 
vardır? Söz gelimi Son Adım’da Ali İhsan/Alisan’ın bilme-bilmeme 
durumunun sürekli değişen diğer dillerle (Kürtçe/Zazaca) ilişkisinin 
romanın diline nasıl bir etkisi vardır? Kürtçe/Zazaca, Türkçe roman-
lara nasıl sirayet eder? Dahası, ulus devletlerin en belirgin işaretçisi 
olan dilin bu gerilimi içinde taşıması ve ulusal asliliğin bir işareti 
sayılması durumu, bu romanlardaki karakterlerin ve romanın kendi 
diline dair nasıl izler taşımaktadır? Bütün bu dilsel gerilimle bera-
ber, roman karakterlerinin fiziksel anlamda dilsiz olmadıkları halde, 
onları dilsizleştiren güvencesizlik hali dil mekansallaşırken nasıl bir 
etkiye sahiptir?

Ayhan Geçgin’in söz konusu romanlarındaki ana karakterler 
sıkışmış, kendini her adımda yıkıma uğratan dilleriyle, tek dilli ro-
manın dile getiremediği çetrefilli ilişkinin ve dile dökülme-dile dö-
külememe çatışmasının karşılaşma alanı haline gelir. Dile dair kar-
şılaşılan pek çok çıkmaz, sözgelimi dilin bir türlü kesintisiz anlamlı 
bir hale bürünemeyişi, tam da icat edilmiş ve inanılmış tek dilliliğin 
geriliminden doğar. Bu doğumun annesi ve yavrusu iç içe geçip be-
lirsizleştikçe karakterlerin rahimde, söz öncesi yerde kalakalmaları-
na sebep olur.

Bu çalışma, tam da bu gerilim bağlamında Ayhan Geçgin’in 
Uzun Yürüyüş ve Son Adım romanlarındaki dile odaklanmaktadır. 
Aynı zamanda, dilin olanaklarının romanlardaki karakterlere oluş-
turduğu dünyanın “nihilist” eğilimleri ve bunların dilsel karşılıkla-
rı üzerinden kendine dünya bulamayan değerlerin yarattığı dilsel, 
bedensel tereddütler izlenecektir: Halihazırda kabul görmüş, kulla-
nımda olan dilin tek başınalığının yarattığı gelgitler ve bunların hem 
dil hem de karakterlerin dünya ile kurdukları ilişkisini etkileme bi-
çimleri ile değerlerine dünya bulamamış, güvencesiz, dilsiz, umutsuz 
oluşun söz konusu iki romandaki yansımalarının izleri sürülecektir. 
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Bir Var Olma/Var Olamama Alanı Olarak:  
Monolingual Paradigma
Yasemin Yıldız, monolingualist paradigmanın bireyler ve sosyal 

oluşumları (uluslar), “gerçek” bir anadile sahip olan yapılar olarak 
tahayyül ettiğini, bu sahipliğin ise, doğrudan bir etnisite, kültür ve 
ulusa bağlanarak anlam döngüsünü tamamladığını söyler (Yıldız, 
2012, s.2) Bu paradigmanın okullaşmalar, kurumsallaşmalar yoluyla 
pek çok monolingua ürettiğini fakat bu katı monolingualist döne-
min gevşemeye başladığını, yerini çok dilli bir çeşitliğe bıraktığını 
ekleyen Yıldız, bu döneme “post-monolingualizm” adını verir. Bu bir 
bakıma, çok dillilik ile tek dillilik arasındaki gerilime ve o gerilimin 
açtığı alanlara işaret eder. Zira özellikle edebiyat piyasası düşünül-
düğünde özellikle göçler, tek dilliliği tehdit eder; hiç olmazsa göçle 
gelen diğer dillerin tek dilin içinde kendine bir şekilde alan açmasına 
neden olur. Böylelikle, tek dil, diğer dillerin sızıntılarıyla karşı kar-
şıya kalır. 

David Gramling ise, The Invention of Monolingualism’de (2016), 
monolingual kelimesinin arkeolojisini yaparken, bir taraftan erken 
orta çağdan itibaren varlığını sürdüren bir durumun tespitini yapar 
(Gramling, 2016, s.7-8); belli bir dilin konuşuru o dil içinde mono-
lingualdir. Gramling kavramın günümüze değin değişen anlamları 
üzerinde durarak globalleşmiş dünyada monolingualizmin tahtını 
multilingualizme (çok dillilik) bıraktığı varsayımını irdeler. Günü-
müzde çok dillilik/bilingualizm vs. homojen olana karşı kültürel 
sermayenin işaretleri, ulus-aşırı bir dil paradigması olarak görülür-
ken, sözgelimi 19. yüzyılın sonlarında problem olarak görülür. The 
Spectator’da yayımlanan “The Intellectual Status of the Aborigines in 
Victoria” başlıklı makalede (1878, Akt. Gramling, 2016, s.48), Ro-
bert Brough Smyth’in Koori halkı hakkında bulduklarının isimsiz 
bir yazar tarafından yorumlanışında bambaşka bir monolingualizm 
algısı vardır. Buna göre ancak monolingual olanlar zihinsel bir işte 
başarı gösterebilecektir. Benzer şekilde soyutlamaları tek dilli yerli-
lerin çok dili yerlilerden daha iyi anladıkları yorumu yapılır. Zira, 
çok dillilik bir bakıma kaos işaretidir ve kendi karmaşası içinde söze 
dökülenin açıklığını tehlikeye atmaktadır. 
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Bu tek dillilik ile soyut düşünme arasındaki pozitif korelasyon, 
globalleşen dünyada sömürgecilerin düşündüğünün çok aksi bir 
noktaya taşındı. Çok dillilik, adeta olmazsa olmaz bir şeye dönü-
şürken, tek dillilik ise düpedüz bir cehalet (Gramling, 2016, s.63) ya 
da en iyi ihtimalle bir renksizlik olarak anlamlanmaya başladı. Çok 
dillilik, çok kültürlülük kavramı ile beraber kullanılırken cehaletin 
aksini işaret ettiği gibi politik anlamda da barışçıllığı çağrıştırır oldu. 
Öte yandan ise hem edebiyat hem söz gelimi dünya edebiyatı ya da 
çeviri, ulus-devletlerin temsilcisi olan ulus-tekdiller üzerinden üre-
tilmeye devam etti. 

 Başka bir deyişle, tekdilliliğin sınırlarının içine girmeden, he-
men hemen hiçbir edebi üretim ve tüketimin mümkün olmayışı, tam 
da çokdilliliğin/çok kültürlülüğün son derece moda olduğu dönem-
lerde, aynı anda var olmaya devam etti. Bu kendi içinde yeterince 
çelişik olan durum, bir yandan sınırların, ulus devletlerin güdümü-
nün pratik olarak ortadan kaldırılamadığını, dolayısıyla ulus-aşırı-
lık kavramının ulustan türeyen ve ondan çok da uzaklaşamayan bir 
anlam ihtiva ettiğini gösterirken aynı zamanda, verneküler olanda, 
bir tür üretim mecrası yaratılmasına neden olur. Başka bir deyişle, 
sözgelimi, Türkiye’nin monolinguası Türkçe ile yazan Ayhan Geçgin, 
Son Adım ve Uzun Yürüyüş romanlarında, Türkçe tek dilin içinden 
eser verirken, Zazaca/Kürtçe, Türkiye ulus devlet sınırlarında bir 
monolingua olarak kabul görmediği halde bir biçimde bu üretimin 
içine sızar. Bu dillerin Türkçe içinde görünmez olması beklenirken, 
bu diller Türkçenin içinde bir çokdillilik alanı oluştururlar. Zira, her 
iki karakter de bulundukları yerden ayrıldıklarında bu dillerin ko-
nuşulduğu yerlere giderler. Nitekim, isimsiz karakter dağa gittiğinde 
Kürtçe ile karşılaşır. İstanbul’dayken Alisan’ın kulağına bir gürültü 
gibi gelen Zazaca ise, Bindağ’a gittiğinde gerçekten konuşulan-işi-
tilen bir dile dönüşür ve bu dil kendisi olarak metnin içine girer: 
“Xatır bı tu.” (Geçgin, 2011, s.183) 

Her ne kadar sızıntılar bir varlık olanağı açsa da bu alan konfor-
lu bir alan değildir. Dil, dilin sınırları ve bütün güvencesizliği ile ha-
yatta kalmaya çalışan umutsuz bireyin yaşayacak dünya bulamayışı, 
dilin bu çelişik biraradalığı ile tekinsizliği daha üst bir noktaya taşır: 
Radikal nihilistin yok oluş denemeleriyle gelişen bir sözsüzleşme-
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ye. Zira her iki romanda da başat karakterlerin yolculuğa çıkmadan 
önce işittikleri dile benzeyen sesler, yolculuklarının sonunda ses-
sizliğe dönüşür. Uzun Yürüyüş’ün isimsiz karakterinin romanın so-
nunda, iletişim içinde bulunacağı diğer insanlarla gitmek yerine tek 
başına kalmayı tercih edişi tam da bu sözsüzleşmenin işaretidir. Son 
Adım’da ise uzun işkence tasvirleri sözün yerini alır ve Alisan hiçbir 
şey diyemeden infaz edilir. Hem anadilin kaybı hem de güvencesiz 
yaşamın verdiği ağırlıkla hayatta kalmaya çalışan bu karakterlerin 
çıktıkları yolculuklar, bir anlamda dilden vazgeçmelerine, sözsüzleş-
melerine neden olur.

Radikal Nihilizm, Umutsuzluk ve Dilsel Görünümler
Bülent Diken, nihilizmi şöyle açıklar: “Kökenine bakıldığında, 

nihilizm sözcüğü acıyı, çatışmayı ve antagonizmayı kabul edememe 
halini anlatır… Yani köken olarak nihilizm acı, çatışma ve antago-
nizmanın artık var olmadığı yanılsamalı bir dünya, aşkın bir cen-
net icadıdır.” (Diken, 2009, s.13) Fakat Tanrı’nın artık yaşamadığı 
modern dünyada, nihilizm iki biçimde var olmaktadır: İlki, “edil-
gen nihilizm”dir ki (Diken, 2009, s.38), bu tutku ve değerlerin ol-
madığı bir dünyadadır; ikincisi ise, değerleri olan fakat değerlerine 
bir dünya bulamayan, dolayısıyla bir hiçlik arzusunda olan “radikal 
nihilizm”dir. (Diken, 2009, s.45) Her iki durumda da bir yıkım var-
dır. Özellikle radikal nihilizm çoğunlukla öz yıkıma dönüşen, top-
lumsal, politik yapının sonucudur bir bakıma. Fakat toplum için du-
rum bambaşkadır: Prekarya olmak, bir tutunamayış sendromudur, 
kaderdir yahut kişinin kendi hatasından başka bir şey değildir. Baş-
ka bir deyişle, toplumsal yapının kendi çelişkilerinden kaynaklanan 
hiçbir şey yoktur. Çeperde kalmak, ancak topluma girecek nitelikte 
olmayışın bir işaretidir. 

Bu değerlerini yitirmiş dünyada var olmaya çalışan, fakat bir 
noktada, bu durumun onun iradesinden bağımsız olarak geliştiğini 
fark eden tutunamayanın tepkisi önem kazanır. Orhan Koçak’ın ifa-
desiyle: “Ya dünya kahramandan daha geniş ve karmaşıktır, ona fazla 
geliyordur, ya da kahraman dünyadan fazladır” (Koçak, 2017, s.27) 
Dahası tam da bu noktada, tutunamayanın çıkaracağı ses, gürültü, 



190

Seren Üstündağ

monograf 2018/9

anlam, hareket, onun varlığının yegâne ispatı olarak görünürleşir. 
Kahramanın dünyadan fazla oluşu, dünya ile arasında bir mesafe 
yaratır: Bu mesafe elinde var olan ile zihninde var olanın örtüşeme-
mesine, dolayısıyla da her an kayıp gitmesi muhtemel, tekinsiz bir 
var oluşa neden olur. Arada oluşan mesafe, bir hareket alanı sağlar, 
fakat bu yok olma arzusuna hizmet eden bir devinimdir. Söz gelimi 
radikal nihilist bir karakter, umutsuzluk ile hareket ederek bir tür 
öz yıkım sürecine girecek, hiçbir şey istemeyecek, dolayısıyla bir şey 
istemenin en temel aracı olan dili kullan(a)maz hale gelecektir. Zira 
ağzını açtığında, yerleştirecek bir dünya bulamadığı değerleri dilin-
de ancak birer gevelemeye, homurtuya dönüşecektir.

Geçgin’in söz konusu iki romanında da karakterlerin deneyim-
leri böyle bir gevelemeye, oradan da tamamen dilsizleşip yok olmaya 
dönüşür. Başka bir deyişle, her iki romanda da güvencesiz işçi olarak 
çalışan karakterler, radikal nihilist bir tutum içine girerler: Değer-
lerini yaşatabilecekleri bir dünya yoktur, öyleyse kendi kendini yok 
etmek, bunun için de mevcut aidiyetlerin dışına çıkmak gerekir. 

Nitekim, her iki karakter de İstanbul’dan ve işlerinden ayrılıp 
yakınlarını arkada bırakarak yolculuğa çıkarlar. Uzun Yürüyüş’teki 
isimsiz karakter kendi iradesi ile, Son Adım’da Alisan ise üstesinden 
gelemediği “güçsüzlük” (Geçgin, 2011, s.170) nedeniyle harekete ge-
çerler; fakat bu hareket anlatı biterken bir öz yıkıma dönüşür1. Ali-
san devlet şiddeti ile öldürülür, isimsiz karakter ise dünyanın geri 
kalanı ile bütün bağını kesip bir dağ başında adeta ölmeyi bekler. 

 Bütün bu arayış, bulamayış, sabitlenemeyiş, dilin aracılığı ile ve 
tam da sınırları oldukça belirlenmiş olan tek dilde aktarılır. Başka bir 
deyişle, sosyo-ekonomik koşulların yarattığı radikal nihilist eğilim 
ile ulus devletin tek dilinin yarattığı açmaz, Geçgin’in söz konusu 
romanlarında dil dolayımı ile ortaya çıkar.

1 Orhan Koçak, “Geçgin’i ‘Türk edebiyatında Zola’nın mirasçısı’ diye konumlandırmak 
bana düşmez. Ama işle, emekle ilgili böyle bir betimlemeye Orhan Kemal’de rastlayama-
yız.” der. Koçak, bunları Geçgin’in Kenarda romanından yola çıkarak söyler fakat pekâlâ 
bu iki romanda da benzer izlekleri bulmak mümkündür. Bknz. Koçak, O. (2017). Tehlikeli 
Dönüşler. İstanbul: Metis. 
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Son Adım’da Dile Dökülemeyenler:  
Giriş, Gelişme, İşkence
Ölü bir babanın evin içindeki ayak sesleri ile başlar roman. An-

latıcı, ikinci tekil şahıs (sen) ile konuşan, tam da bu sebeple daha ilk 
cümlede, otoriter, üst bir sesin yönlendirmelerini andıran tekinsiz 
bir atmosfer yaratır. Karakterin zihninden geçenleri okuyabilen bu 
anlatıcı, dilde daha en başından bir yarığın varlığının işaretlerini 
verir. Belki de Koçak’ın deyimi ile (Koçak, 2017, s.23) “döngü”sünü 
Uzun Yürüyüş’te tamamlayacak çemberin sıfır noktası tam da bura-
sıdır, insan olmakla hayvan olmak arasındaki farkın kalkmaya başla-
dığı, yani dilin yitirilişinin başlangıcı: “Her gece böyle üçle dört ara-
sı uyanıyorsun. Uykun iyi değil. Uyku seni dinlendirmiyor. Yatağa 
girdiğinden daha yorgun kalkıyorsun. Bu artık hayvan uykusu, diye 
düşünüyorsun.” (Geçgin, 2011, s.9)

Dilden dilsizliğe, insandan hayvana, şehirden doğaya, umutsuz-
luktan yok oluşa doğru uzanacak yolculukların ilk işaretleri olan bu 
cümleleri, hemen sızıntılar takip eder. Zira, dışarıdaki gürültülerle 
beraber Babaanne duyulur, daha doğrusu “mırıltıları” işitilir: “Ayy 
başım dönüyir, Ya Hızır.” Babaannenin bu ilk cümlesi, bir tam cümle 
olamayışı ile kendine yer bulur. Standart Türkçe değildir bu dil, bo-
zuk, çoğunlukla “şiveli” tabir edilen, bir anlamda Türkçe olmayı be-
cerememiş bir Türkçedir. Zira anlatıcı Babaannenin sözünü bitirip 
kendi sesine döndüğünde, iki dil biçimi arasındaki fark daha da kes-
kinleşir. Bu keskinlik ise, karakterin hareketsizliği ile birleşir: Tıpkı 
dil gibi, gelecek de “titreyen bir koyuluk, dalgalanan bir karanlık”tır 
(Geçgin, 2011, s.19) ancak. Başka bir deyişle, ses, beden ve zihin, 
dille beraber benzer bir koyuluk içinde var olur ve aslında hepsini 
birlikte işlevsiz kılar. 

Bu işlevsizliğin parçası olan Babaannenin konuştuğu dil tam 
olarak nasıl bir dildir? Ya da Ali İhsan’ın hareket kabiliyetinden duy-
duğu şüphe ile mırıltılara dönüşen dil hangi noktada birbirine de-
ğer? Ali İhsan kendini zorlayarak, “belki de ışıktan dolayı biraz yu-
muşayarak” babaannesi ile bir diyaloğa girer. Fakat işittikleri ancak 
“kulağını tırmalayan”, “bozuk, yarım, kırık” kelimelerdir. Nihayet Ali 
İhsan doğrudan kendisine sorar: “Bir dil mi bu diye düşünüyorsun, 
bu yaptığımız bir konuşma mı?” (Geçgin, 2011, s.13)
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Anlatıda bu bir türlü oluş gösteremeyen dil kabiliyeti, gösteren 
ile gösterilen ilişkisinin kopukluğu ile açığa çıkar. Ali İhsan “adıyla 
kendisi arasındaki ilişkiyi” (Geçgin, 2011, s.16) yitirmiştir sözgeli-
mi, kendi adının kimi işaret ettiği, onun için büyük bir muammadır 
sadece. Fakat yine de adını Ali İhsan değil, çocukluğundan beri ona 
söylenegelen Alisan olarak telaffuz ettiğini söyler. Başka bir deyişle 
tıpkı zihnin içindeki iki ses ya da evde duyulan ama “kırık dökük” 
sesler olarak duyulan dil gibi, ad da iki tanedir. Bu ikilik Alisan’ın dış 
dünyayı alımlayışını da belirler, dahası dış dünyadan gelen sesler de 
benzer bir karanlığın parçası olabilir ancak: 

“Tekrarın akan, saldıran, yükselip alçalan, sessiz bir inleme gibi uza-
yan gıcırtısı içinde her sabah aynı eylemlerle, el edilen minibüse, istas-
yona, ite kaka açılan trenin paslı kapılarından gövdeler kalabalığına, 
kurşun renkli denizin yaklaşıp uzaklaştığı pencere kenarına, hattın iki 
yanı boyunca seyrelip yoğunlaşan tozlu yeşilliklerin içinden beş durak 
sonra Bakırköy’e, boşalan kabalıkla birlikte, dışarıya, mezarlık duvarı-
nın gerisinden yükselen, kargaların tepesinde uçuştuğu dingin selvile-
rin yanı boyunca geniş, düşünceli adımlarla işe.” (Geçgin, 2011, s.21)

İşe gitme eylemini adeta kelimelerle somutlayan bu uzun pasaj, 
anlatının dilindeki boğucu çoğulluğun zorlu var oluş haline işaret 
eder. İşe gitme eyleminin kendisinin kaybolduğu, daha çok bir kaos 
görüntüsü oluşturan bu aktarım, tam da tekdilin sınırları içinde an-
lamsız mırıldanmalara dönüşen iletişimin dünya ile olan bağındaki 
izlerine işaret eder. Nitekim hemen sonra bu boğuculuğun esas an-
lamı ortaya çıkar: “Elbette sen de işe karşı hiç iyi duygular beslemi-
yorsun. Ama artık nefret ettiğini, sevmediğini de söyleyemezsin, tek 
hissettiğin şey bıkkınlık” (Geçgin, 2011, s.23) İnsanlığından şüphe 
ederken aynı zamanda, hiçbir şey hissedememe durumu ile işe git-
me eylemini betimleyen uzun pasajdaki nesnelere dönüşür Alisan. 
Hatta, depodan bahçeye çıkma hareketi, Alisan’a, “evcilleştirilmiş 
hayvanlar bizleriz” (Geçgin, 2011, s.23) diye düşündürebilir ancak. 

İş yerinde bedenselleşen bu hissedememe durumu, evin içinde 
Babaanne ile kurulan diyaloglarda sesten harekete dönüşerek ama 
hep aynı biçimde rahatsızlık vermeye devam eder: “Babaanne anla-
tırken dinler gibi yapıyorsun, ama söyledikleri kulağına gürültü gibi 
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geliyor, dil sanki konuşmuyor da yemek yerkenki gibi sanki şapır-
dıyor.” (Geçgin, 2011, s.27) Dil burada, konuşulan şey ile konuşma 
işini yapan organı beraber imler. Organ olan dille, belli bir monolin-
guayı temsil eden dil, büyük bir yarıkla birbirinden ayrılmış, birbiri 
ile olan bütün organik bağını kaybetmiştir. Babaannenin konuştuğu 
şiveli dil, Alisan’ın konuştuğu “İstanbul Türkçesi”, gündelik yaşamın 
sese/dile dökülen her bir hareketi bu yarığı daha da derinleştirme 
işlevi görür. Bu derinlik ise dile dökülen bir huzursuzluğa dönüşür:

“Senden kim ne istiyor? Bir açıdan kimsenin sana dokunduğu, iliştiği, 
bir şey istediği yok. Babaannenin bile senden bir şey istediği yok. Ama 
öte yandan sanki tüm dünya seni rahatsız etmek için birleşmiş. Sana 
dadanıyor, bir şey istiyor, ne olduğunu bilmediğin bir şey istiyor, da-
hası hemen istiyor, senden bu şeyi söküp hemen söküp almak istiyor” 
(Geçgin, 2011, s.60)

Nitekim Alisan’ın kendinden bir şey sökülüp alınma hissi ken-
disine sorulan sorularla pekişir. Neden “bizim millet”ten koptuğu, 
neden “soy”u sürdürmediği soruları, onda “sinirleri iyice geren” 
(Geçgin, 2011, s.69) bir etki bırakır. Var olan değerlere duyduğu 
yabancılık, anlamsızlık, hemen aynı sekansta dil ile birleşir. Bu si-
nir bozulmasının akabinde “kendi dili” ile edilen küfürlerin Türkçe 
edilemeyişi üzerine düşünür Alisan: “Bu ettiği küfürleri sen Türkçe 
edemezsin.” (Geçgin, 2011, s.70) Adı olmayan bu “kendi dili’, yine 
hemen aynı sekansta, araya bir oda mesafesi girdiğinde şöyle bir 
hale bürünür: “Odana geçince içeriden gelen konuşmaları işitiyor-
sun. Kendi dillerine dönmüşler. Gürültülü, bağırarak konuşuyorlar. 
Boğazın gerisinden ta aşağılardan yükselen kalın, kaba, gürültülü 
sesler. Bu dil kulaklarını tırmalıyor, seni rahatsız ediyor. Ellerinle ku-
laklarını kapatıyorsun” (Geçgin, 2011, s.70) Bu, Fatih Altuğ’un “Son 
Adım ve Uzun Yürüyüş Romanlarında Dile Giriş” (2015) adlı ma-
kalesinde de belirttiği gibi, “egemen tek dilliliği temellük edip “öz” 
diline karşı küçümseyici bir yaklaşım geliştirmek” ile ilgili değildir. 
(Altuğ, 2015, s.27) Aksine, tam da bu iki dil arasındaki gerilimin 
yarattığı bir dilsel zeminin konuşuru/alımlayıcısı olmanın yarattığı 
tekinsiz alanın deneyimlenme biçimidir.

 Hareket edemeyen ve her adımını, her mikro devinimini geri 
saran Alisan, kulaklarını kapama hareketini gerçekleştirecek kadar 
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bir itki hisseder. Dillerin hiçbirinin sağlam bir zemin bulamadığı an-
latının bu noktasında, Alisan adeta kendi içine, dil öncesi varlığına 
çekilerek bu gerilimin içinden çıkmayı dener. 

Alisan’ın bir sese kulak açışı, Kader’in kim olduğunu Babaan-
nesine sorması ile başlar. Alisan ses ile yüz arasında bir bağ kurar 
fakat düşündüğü ilk şey, kadında bir tuhaflık olduğudur. Zira o ana 
kadar bütün sesler, hiçbir bağ kurulamayan gürültülerdir. Herhangi 
bir sese bir canlılık atfettiği ilk an, tam da bu sebeple Kader ile kar-
şılaşmalarında ondan gelen “merhaba” sesidir. Aynı anda o canlılığı 
yok etmeye meyyal bir geriye sarma söz konusudur:

Kadına bakıyorsun, seni etkileyen şeyi şimdi hiç anlamıyorsun, bir 
ev kadını bu diye düşünüyorsun, sıradan bir ev kadını. Yüzü terlemiş, 
yağlı gibi parlıyor. Bu sıcağa rağmen başörtüsünü sıkı sıkı dolamış, 
üzerinde uzun, neredeyse dizlerine kadar gelen hırkamsı bir şey var. 
(Geçgin, 2011, s.89) 

Bir noktada grotesk bir betimlemeye dönüşen bir önceki can-
lılık hali, yapılanın yeniden bozulması, inşa edilenin dilde yerle bir 
edilmesi halidir. Hiçbir öne çıkış, adım, ilerleyiş, bozulmadan bıra-
kılmaz. Babaannesi hastalık ile cebelleşirken kendini düşünmenin 
bencilliğini sorguladıktan hemen sonra Alisan mevcut durumun 
olası derinliklerini ima eder. Kendi içine kapanmasının sebepleri 
vardır belki de der ve ekler:

Ama diyorsun, keşke-asıl kusur bu olabilir-bunlar içeriye yöneldiği 
kadar dışarıya da yönelebilmiş olsaydı. Şimdi kendine yönelen dü-
şüncelerinin içinde bir yerde, öncenin kendine yönelmiş dikkatinde 
bir eksiklik, sakatlık, bir körlük olduğunu seziyorsun. (Geçgin, 2011, 
s.103) 

Babaannesi hastalandığında onu ziyarete gelen komşu kadın 
Kader’in sesi, Alisan’da “yatıştırıcı” (Geçgin, 2011, s.73) bir duygu 
uyandıran ilk sestir ve bu sezginin görünür ilk tetikleyicisidir. Fa-
kat bu sezgi, Kader ile beraber canlansa da o ana dek gelen bütün 
yaşamsal bağları, her şeyden evvel dili, -zira yaşamla kurulan bağın 
temel aracısıdır dil- bir “sakatlık”, “körlük” eksenine koyar. Kendi 
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güvencesizliği ile cüret ettiği “aylaklık”2, çalıştığı halde “ev kadını” 
olarak gördüğü Kader ve o ana dek hiçbir anda ayaklarını tam ola-
rak basamadığı dil zemini, bir taraftan babaanneye duyulan borç, bir 
taraftan yeni bir yaşamın kurulma ihtimali ile canlanmış gibi yapan 
bir eşikte birleşir: Babaannenin cenazesi memlekete götürülecektir, 
“içinde bozulmuş” (Geçgin, 2011, s.106) olanın düzelmesi, belki de 
Kader’in ağzından çıkan seslerin anlama dönüşebilmesi için önce-
likle Babaanne ile gömülmesi gerekenler gömülmelidir.

 Alisan, “İçinde bir şey titriyor. Kalbinin derinliklerinde biliyor-
sun, iyi bir aşık, iyi bir sevgili, iyi bir eş olabilirdin.” (Geçgin, 2011, 
s.106) diyerek, “bozulma” (Geçgin, 2011, s.106) nın mesuliyetini 
üzerine alır. Halbuki, “olabilirdim”deki ıskalanmış olanak, mevcut 
dil ve dünyada kendisine yer bulamamış dillerin ve değerlerin ek-
sikliğinin dile yansımasıdır. Zira hemen sonra, babaanne tasvirinde 
kullanılan “çatlak”, “çürük”, “morumsu” gibi kelimeler dile sızmış, di-
lin çatlaklarından içeri girmiş toplumsallıklara işaret eder: Değerlere 
dünya bulunamamış, dil ise temsil ettiğinden daha fazlasını içinde 
taşıdığı halde, tekil görüntüsü altında çoklu oluşu ile bir kaosa yola 
açmıştır:

“Alisan, zaten dilin bizzat kendisine yabancılaşmıştır, dilsel alanda hiç-
bir şekilde ikamet edememektedir. Kendi adıyla ilişkisini kaybetmiş, 
bir benzeri zaten onun yerine hayatının tüm imkânlarını yaşamış ve 
tüketmiş, “yaşam ne zaman sona erdi?” sorusunun peşine düşmüş, 
başka bir yaşam olanağını kaybettiğine emin, böyle bir yaşam için ge-
rekli vazgeçişi mümkün kılacak son adımı bir türlü atamadığına ina-
nan ve kendisini bir çöp olarak gören Alisan için öz ya da üvey her 
türlü dil, anlamlandırma, ifade etme yetisinden yoksundur.” (Altuğ, 
2015, s.27)

Altuğ’un tespit ettiği bu iki durum, dilin bizzat kendisine ya-
bancılaşma ile kendini bir çöp olarak görme durumu, tam da dilin 

2 Orhan Koçak, “Aylak Adam’ın ‘meselesine’ ilk eleştirmenler ancak bir ‘ayıplama’ tav-
rı içinde dokunabilmektedir.” (Koçak, 2017, s.15) der, zira dönemin baskın sol söylemi, 
müferrih bir yaşantısı olan karakterin verilecek bir mesajı olmadığına inanır. Geçgin’in 
her iki romanında da karakterler güvencesiz işlerde çalışan, müferrih yaşantıları olmayan 
karakterlerdir. Buna rağmen “aylaklık” eden kişiler gibi görünür. Başka bir deyişle, bu 
karakterlerin aylaklığı bir cüretkarlıktır.
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ve dünyanın çarpışma noktasıdır. Zira, hem dil içinde dilin hapse-
dilmişliği ile cebelleşme hali söz konusudur, hem de güvencesizliğin, 
değersizleşmiş dünyanın içinde kendine yer bulamamanın uyan-
dırdığı bir öz yıkım temayülü vardır. Nitekim, bu çatışmalar Uzun 
Yürüyüş’te, bedensel bir yok olma çabası ile somutluk kazanacaktır. 

Bu denli huzursuzluk yaratan duygu, durum yine de tanımsız 
kalır ve onda olana ancak “bu şey” (Geçgin, 2011, s.60) diyebilecek 
kadar yakınlaşılır. Tanısı konulamayan bu şey, dilin içinde, dilin te-
kinsiz kelimeleriyle aktarılır. Çok da iyi olmayan bu işte çalışmak zo-
runda olan diğer insanlarla beraber, güvencesizliğin boş vermişliğini 
yaşarken işten çıkarılması, akabinde babaannesinin hastalık süreci 
ve ölümü, Kader’e âşık olmak ile ivme kazanır ve Alisan’ı batıdan 
doğuya, bir dilden ötekine, bireysellikten zorunlu bir kolektifliğe sü-
rükler: “Ele geçiremediğin, yakalayamadığın şeyi, parmak uçların-
dan kaçanı bu şimdi eriyen gövdenin mi sana söylemesini umuyor-
sun?” (Geçgin, 2011, s.116)

Kader ile bedensel yakınlaşmalar kavrayamadıklarını, ele geçi-
remediklerini bir bedende somutlar ve bu sürüklenişte önemli bir 
itki olur. Zira “kadının bakışları” ile bir kendine gelme sekansı ya-
şayan Alisan, “sayıklar” gibi konuştuğunu fark eder: “Sen konuşmak 
istiyorsun, ama nasıl konuşacağını bilmiyorsun. Ne zaman konuşsan 
hep aynı şeyi hissediyorsun: söylemek istediğin şeyleri söyleyemi-
yorsun, söylediğin şeyleri ise doğru dürüst hissetmiyorsun. Belki de 
diye düşünüyorsun, bu dili hiç öğrenemedim.” (Geçgin, 2011, s.135) 
Bu fark ediş, Babaannenin cenazesine eşlik etme isteğine, bulunduğu 
yerden bir vesile ile ayrılma isteğine dönüşür. Zira, üzerinde herkes 
için hala bir yer olan dünyada, Alisan kendi yerini bulamadığı gibi, 
buna neden olan şeyi de bir türlü tanımlayamaz: “Ama sana burada 
bir yere sahip olmadığını hissettiren ne? Daha önemli soru ise şu: Bir 
yer bulmana engel olan ne?” (Geçgin, 2011, s.132) 

 Bütün ifadesine araç olan, fakat “belki de hiç öğrenmedim” di-
yerek bütün ifade edişlerini boşa çıkaran Alisan, kendine yer bula-
madığı dünyadan “son bir adım”a doğru çekilir: 

Uzun süredir yaşadığın bu şeyin, bu sönüp giden sonun, bu bitmişli-
ğin içinde belki başka bir şey çoktan başlamıştır, belki henüz bilmedi-
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ğin bir karar sende de yavaş yavaş olgunlaşmaktadır. Başlamadığından 
nasıl emin olabilirsin ki? Henüz bitmezsen bilmezsen bile bir yol ne-
den çoktan açılmaya başlamış olmasın? (Geçgin, 2011, s.142) 

Kökü, başlangıcı ve sonu müphem olsa da bozulmadan bırakı-
lan, dil ile tahrif edilip bozulamadan kalan dilsel bir umut taşıyan bel-
ki de ilk cümlelerdir bunlar. Nitekim akabinde, Tunceli ile Erzincan 
arasında, Bindağ’a doğru belki de çoktan “açılmaya başlamış” bir yola 
çıkar. Alisan yalnızca Babaannesi ve akrabalarının konuştuğu Zazaca-
yı bir uğultu şeklinde işitir: “Konuşmalar artıyor, bir uğultu yükselip 
alçalıyor. Bu uğultuyu iyi biliyorsun. Bir dilin uğultusu bu. Senin çok 
az bildiğin, artık neredeyse tamamen unuttuğun bir dilin sersemleti-
ci, baygınlaştırıcı uğultusu.” (Geçgin, 2011, s.162). Fakat yolculukla 
beraber uğultular çoğalıp halihazırda konuşulan dilin yerini aldığın-
da, Alisan iradesini kaybeder ve mevcut hayatına büsbütün ters olan 
Bindağ’daki yaşantıya kapılır. Bindağ’da, yaşadığı şehrin büsbütün 
tersine, sakin, durağan bir akış vardır. Bireyselliğin yerini de çok da 
tanımadığı bir kolektiflik alır. Karnında artan bir ağrı ile başladığı 
yolculuk biterken, Alisan’ın aklından geçenler ile Bindağ’da yaşadık-
ları, anlatının başından itibaren bir türlü erişilemeyen, tanımlanama-
yan “bir şey”lerin izinin bu dönüşte saklı olduğuna işaret eder:

Karın ağrın artıyor. Uzun sürmez heralde, diye düşünüyorsun, birkaç 
gün içinde bu iş biter. Birkaç gün dayanabilirim. İçten içe ise şunu 
diyorsun: Kadının ölüsü bir işe yarasın, bu gerçekten bir son olsun. 
Yaşamımın şimdiye kadar olan bölümünden bana kalan boş, kuru bir 
kabuktu. Bu kabuk dağılsın, bir yaranın kabuğu gibi dökülüp gitsin, 
içinde olan neyse ortaya çıksın. (Geçgin, 2011, s.77)

Bu kendi içinde iki ses, iki katman taşıyan düşünme süreci, 
Alisan’ın bir noktada, boşluklar doldurmak için, ilk dile, bireysel-
lik yerine bir kolektifliği imleyen toplumsala gitmesi gerektiğini 
sezdiğine işaret eder. Her ne kadar “dayanabilirim” dediğinde, onu 
gitmeye zorlayan somut bir itki varmış gibi görünse de bu hareketi 
zorunlu kılan hiçbir şey yoktur aslında. Tam da şehirden kıra, ifa-
de etmeye asla yetmeyen, hep gevelemeye dönüşen mevcut dilden 
uğultuya dönüşmüş dile gitmenin, kaybolanı bulmaya, bir başlangıç 
için son üretmeye doğru son bir adımı olur. 
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Nitekim Bindağ’da ilk kez uğultusu duyulan dil, bir ses kaza-
nır: “Xatır bu”, “Xerweşiyi so, bi.” (Geçgin, 2011, s.183) Bir yandan 
uğultudaki dil sese kavuşurken, öte yandan Alisan “bura”nın sesleri 
ile kurduğu ilişkiyi görür: “Aslında şimdiye kadar, bu Almanya’dan 
gelenin konuşması dışında, gürültü diyebileceğin bir şeyi burada 
işitmedin.” (Geçgin, 201, s.185) Almancının Zazaca üzerine yapı-
lan çalışmalardan bahsettiğinde, Zazacanın ölmek üzere olduğunu, 
dilin üstünde çalışmak gerektiğini söyler. Alisan, “gösterişi seviyor” 
dediği bu adamın konuşmalarının ardından “ölü dil” ile ilişkisini 
gösterdiği pasaj çarpıcıdır: 

Ölen dil meselesi hiç ilgini çekmiyor. Ayrıca bu dilin öldüğünü bil-
miyordun. Zaten kulağında hala böyle büyük bir uğultuyla çınlarken 
öldüğüne inanman zor. Neden yaşatmak için çabalamak gerek, diyor 
onu da anlamıyorsun. Uzun süredir bu dili neredeyse bir tek baba-
annenden işittin, o da duyduğunda kulaklarını tırmalayıp duran bir 
dildi. (Geçgin, 2011, s.197) 

Zihninin içinde bir uğultu olarak var olan dilin ölü bir dil olma 
olasılığından bahsederken hemen sonra mevcut dilinin de aslında 
yaşamadığını söyler: 

Peki konuştuğun, Türkçe denilen bu dil, bu dil senin mi? Artık bundan 
da kuşku duyuyorsun. Bu dil ağzında ölü bir dil gibi çıkıyor. Ölü bir 
dil? Senin için anlamı: konuşur konuşmaz ölü bir dile dönüşen dil, 
sözcüklerin hiçbir şeyi canlandırmadığı bir dünya; kuru bir dünya, 
kuru bir dil. (Geçgin, 2011, s.197)

Bindağ’a gelene kadar, Alisan için, konuştuğu dil de işittiği dil 
de ölüdür. Şu ana kadar, sesleri gürültüler, homurtular olarak duyan 
Alisan, gürültü olmayan bir şeyler duymaya, deneyimlemeye ancak 
buraya varışının ardından başlar. Altuğ bunu şöyle açıklar: “Ancak 
Bindağ’da kaldıkça dil yavaş yavaş içine işlemekte ve bununla eş-
zamanlı olarak yeni öznellik imkânları ve anlatma arzusu da açığa 
çıkmaktadır. Zazacanın kolektif tecrübesine şahit oldukça dilin için-
deki dili aşan şeyin farkına varmaktadır.” (Altuğ, 2015, s.27)

Bu kolektif tecrübe hem dilsel hem de şehirde deneyimlenen 
bireysellik ve güvensizlik çemberinin tersyüz oluşuna tekabül eder. 
Kalabalık yemekler, bedenin her daim başka bir bedenle, dilin daima 
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bir dille beraber hareket ettiği, yalnızlığın bulunmaz olmaktan ziya-
de bir ölçüde gereksizleştiği mekânsal bir deneyime dönüşür. Sadece 
birkaç gün dayanılabilir olduğu düşünülen yer, dilin ve bedenin kao-
tik bir varlıktan bir tür canlılığa geçiş yapmasına neden olur: 

Belki de diye düşünüyorsun, bütün hayatım boyunca hiçbir konuşma 
işitmedim, işittiğim bunun gibi sesler, ahlar vahlar, kulak tırmalayan 
mırıltılar, hırıltılar falan oldu. Ama şimdi başka bir olasılığın daha ol-
duğunu fark ediyorum: Bunlar dildi, ama ben bu dili anlamak isteme-
dim, böyle bir dili işitmek istemedim. (Geçgin, 2011, s.210) 

Tam da mevcut olarak kullandığı, ifade yollarını olanaksız kı-
lan, bedeniyle direndiği tekdilin aslında kategorik tekliğinden sıyrı-
lıp onun içine sızan, onunla beraber yaşayan dillerin kolektif varlığı-
nı keşfeder. Nitekim, Altuğ bu dönüşümü, “kolektif iletişime dair bir 
umut” (Altuğ, 2015, s.27) olarak tanımlar. Anlatının tamamlanama-
yışı, bir yok oluş temayülüne evrilişi ya da Uzun Yürüyüş’e yol açan 
kesintisi, tam da bu noktada devreye girer. Dilin imkânı ile şehirde 
hissedilememiş olan kolektiflik ya da güvencesizliğin yarattığı de-
ğersiz dünyadan ufak bir kaçış imkanına dönüşen mekân, “işkence” 
ile yeniden askıya alınır.

Mevcut dilin öncesine döndüğünde yeniden şehre, İstanbul’a 
dönemeyişini, belki de “buradan hiç ayrılmadım” deyişi ile diline 
ses, değerlerine bir dünya bulma umudu, yerini, uzun işkence betim-
lemelerine, dilin yeniden iç karartıcı bir zulme dönüşmesine bırakır. 
Olanaklar birden kesilip atılmıştır. Son Adım’dan Uzun Yürüyüş’e ve 
oradan tamamen dilsizleşmeye uzayan yol, döngünün ilk yarısı iken, 
Uzun Yürüyüş’teki isimsiz karakter döngünün diğer yarısını imler: 
Olanaklar tüketilmiştir. Dilin kaybı, şehirdeki güvencesiz yaşama 
çabasının anlamsızlığı ile birleşip çıkılan yolu bir kendini yok etme, 
ortadan kaldırma girişimine dönüştürür. 

Uzun Yürüyüş’te Yok Olma Denemesi:  
Dilin ve Bedenin Tükenişi
Alisan’ın dille, dünyayla hala bitmemiş bir ilişkisi vardır: Zayıf 

da olsa bir olanak ihtimali, o ihtimalin peşinden gitmeyi belli belirsiz 
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de olsa sağlayan bir itki. Uzun Yürüyüş, bu olanakların tükendiği, di-
lin, bedenin bütün işlevlerini yavaş yavaş ama hiç beklenmedik, ira-
desiz bir kararlılıkla yitirdiği bir son arayışının anlatısıdır. Bir açlık 
grevi, beden terbiyesi, dilin yavaş yavaş yitimi söz konusudur: Fakat 
bunların hiçbirinin nedeni karakterin ağzından dökülmez, zihninde 
belli bir yere tekabül etmez.

Romanın adsız karakteri “bütün gün ölü balıkların gözkapaksız 
gözlerini gören” (Geçgin, 2015, s.14) bir süpermarket reyon görev-
lisidir. Tıpkı Alisan gibi, güvencesiz bir işte çalışmaktadır, taşeron 
şirket tarafından sözleşmesi yenilenmez: “Anlaşılan şirket insanlar-
dan kat kat daha fazla duygulara sahipti dolayısıyla daha çok acı çe-
kiyordu. Bu duruma sabır göstermek insanlara düşüyordu.” (Geçgin, 
2015, s.14) Bir “yetkili”nin “valla kesin” demesine rağmen işe geri 
alınmaz, aradan ne kadar vakit geçtiği bilinmese de isimsiz karakter 
bunu geçmişin bir parçası olarak anımsar. Şimdi ise “yerinden kı-
mıldatılmaz” olan geçmişin geride kalacağını umut ederek, artık git-
mek gerekir, zira varlığından, canlı olduğundan artık emin değildir: 
“Önceden, diye düşünmeyi sürdürdü, belki bir ölüydüm, ölmüştüm, 
belki hala öyleyim, ölüyüm. Ölme işim bitmedi, ölmeyi sürdürüyo-
rum.” (Geçgin, 2015, s.15)

İsimsiz karakterin canlılığından şüpheye düşecek kadar mesafe 
aldığı bedeni/dünyası, onu bir taraftan kendini yok etme denemesi-
ne sürüklerken, öte yandan, değerlerine dünya bulamayışı ile radi-
kal bir nihilizm içine çeker. İsimsiz karakter kendini “ip ip sökmek” 
(Geçgin, 2015, s. 15), şehrin dışına çıkıp sessiz bir dağ eteği bulmak 
hedefi ile yola çıkar, fakat bu sökme işlemi, bir çözümleme, sadece 
zihinsel bir anlamlandırma değil, bütün bir bedeni de kapsayan bir 
yok olma denemesidir: “Şimdi sessizleşeceğim, gözlerimi kapatacak, 
bir süre hiçbir şey düşünmeyecek, hiç kımıldamayacağım. Bu benim 
yok olma alıştırmam olacak.” (Geçgin, 2015, s.15) 

İsimsiz karakterin yolculuğunda belki de belirli olan tek şey bu 
yok olma isteğidir. Nitekim, kimliğini “ilk fırsatta” (Geçgin, 2015, s.16) 
yakmak isteği, bunca hareketsizlik ile aynı anda yaşanan acelecilik, ya-
rattığı çelişki ile karakterin dilinde ve dünyasındaki yarıkları gösterir. 

Nitekim annesini düşündüğünde gelen geri gitme isteği, “hızla 
uzaklaş, arkana bakmadan tüm gücünle kaç” (Geçgin, 2015, s.16) 
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sesi ile, yaşadığı mekânsal ve zamansal kapatılmayı anımsayarak 
durdurulur: “Eskiden diye düşündü, şimdi ve burada benim hapis-
hanemdi.” (Geçgin, 2015, s.17) Evden sessiz sedasız çıkıp annesine 
yakalanmadan geldiği apartman kapısında ışığın onu görünce yan-
ması, hâlihazırda bulunduğu dünyanın bir özetidir: “Belki insanlara 
görünmemek olasıydı, ama bu aletlerden, algılayıcılardan, kame-
ralardan kaçmak olanaklı mıydı?” (Geçgin, 2015, s.12) İsimsiz ka-
rakterin, kendi ölü oluşunu kabul edip kaçarak uzaklaşmak istediği 
dünya, tam da bu tekinsiz, korunaksız mekânlardır. Hiçbir yer yeteri 
kadar güven verici değildir isimsiz karakter için, tıpkı Alisan gibi, 
hiçbir ses gürültüden öte değildir. 

Bu hal, romanda köksüz, birdenbire oluşmuş bir şey değildir. 
Tıpkı, Alisan’ın ilk mekâna gittikçe sese dönüşen uğultuları gibi 
buradaki isimsiz karakter de geçmişe gittiğinde “ses öncesi bir ses” 
(Geçgin, 2015, s.19) de olsa, inandığı, duyduğu bir şeyler olduğunu 
anımsar. Fakat bunlar, eğer bir zaman var olmuş olsa bile, kaybedil-
miş, elden alınmış ya da unutturulmuştur. 

Nitekim unutturulan, dili ve dünyayı hükümsüz kılan bede-
nin varlığıdır; doyurulması gereken, ihtiyaçları olan ve tam da bu 
ihtiyaçlardan ötürü kişiyi “hapishane”de (Geçgin, 2015, s.17) tutan 
bedendir. İsimsiz karakter, tam da bu noktada, toplumun mevcut 
düzeninin dışında disipline etmeye kalkışır bedenini; dahası, bir 
yok oluşa bırakarak onun varlığından azade olursa ancak özgürle-
şeceğini düşünür: “Şimdilik günde iki öğün, zamanla tek bir öğüne 
düşürmeye niyetliydi.” (Geçgin, 2015, s.21) Bu disiplin dolu sesin 
yıkımı çağırması, isimsiz karakterin, Alisan’ın “işkence” ile yitirdiği 
bütün olasılıkların imkânsızlığının üzerine kurulduğu izlenimini ve-
rir. Artık kendi değerlerine bir dünya bulmak imkânı yoktur, beden 
bu dünyadaki varlığın zorunlu mekanıdır ve ancak ondan ve onun 
yarattığı bütün hapishanelerden, buna dil de dahil, kurtularak bir 
kapanış üretilebilir. Dilsizleşmek, dağlara doğru yürümek; insandan, 
“uyumayan” (Geçgin, 2015, s.12) makinalardan, kameralardan, sü-
permarkette bir süre sonra kendisine bakmaya başlayan balıklardan 
azade olmanın yegâne yoludur. 

Her ne kadar isimsiz karakter, kararlı bir biçimde arkasına bak-
madan yürüme isteğiyle yola çıksa da uzun bir müddet İstanbul’da, 
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doğup büyüdüğü ama “içinden bazen birini çevirip burası neresi 
hangi kent” (Geçgin, 2015, s.27) diye sorma isteği duyduğu, bu artık 
pek de tanıdık olmayan şehirde, fakat onun farklı bir katmanında 
yürür. Bu bir ilerlemeden ziyade, kendi çemberinde olmayan bir 
döngüye kapılmaktır. Kâğıt toplayıcıları bu döngüde rast gelinen ilk 
insanlardır. 

Alisan’ın Babaannesinin konuşmalarına benzeyen şiveli bir dil-
le konuşan Mahmut ve onun barınağı, isimsiz karakterin ilk toplum-
sallaşması olur yolculuğunun başından itibaren. Önceki dünyada 
“toplumsal” olanın çeperinde, hiçbir görünürlüğü olmayan dünya, 
bir an için isimsiz karakterin kurtuluş mekanına dönüşür. Mah-
mut ile beraber dolaşırken, kulağına yine anlamadığı diller çalınır. 
Alisan’ın aksine, isimsiz karakter çabucak “Kürtçe herhalde” diye bir 
tanıma belirtisi gösterir. 

Altuğ bunu bir vazgeçiş süreci olarak tanımlar: “Kişinin evin-
den, toplumsal konumundan, haysiyetinden, temizlik standartların-
dan, yeme içme alışkanlıklarından, medeniliğinden, insanlığından 
vazgeçiş süreci ile önce İstanbul’u sonrasında ülkeyi kat ederek bir 
dağa varması eşzamanlı olarak verilir.” (Altuğ, 2015, s.27) Aynı za-
manda bu, kendi yok oluşuna dair bir kararlılığın işaretidir. Nitekim 
yakalanıp geri götürülmemek, önceki dünyasının hapsine yeniden 
tıkılmamak için Erkan olmaya razı gelir fakat ancak yeniden yola çı-
kacak gücü bulana dek: “Erkan’a, Mahmut’un, Sadık’ın yanında boy 
veren bir Erkan’a dönüşmeye niyetim yok.” (Geçgin, 2015, s.34) 

Ona hayatta kalma stratejilerini anlatan Mahmut, büyük şirket-
lerin ellerinden almaya çalıştığı kâğıt toplayıcılığını korumak için 
harekete geçme gerekliliğinden söz eden Sadık, içinde hiçbir değer 
bulunmayan dünyaya anlamsız bir bağlılığı çağrıştırır. Tam da bu 
sebeple oradan ayrılır, zaten almak-vermek, dünyanın herhangi bir 
parçası ile ilişki kurma gerekliliği yaratan bedendir ve ondan ve onun 
arzularından bir an evvel sıyrılmak yapılması gerekendir: “Bedenin-
deki tüm bu delikler, gözenekler o istemese bile alıp vermeyi sür-
dürüyordu. Bu delikleri kapatabilmenin bir yolunu bulabilseydi, bu 
alma verme işlerinden herhalde kurtulmuş olurdu.” (Geçgin, 2015, 
s.48) İsimsiz karakter bunun ölüm olduğunun farkındadır, fakat dı-
şarıdan içine sızanların yarattığı huzursuzluğu engellemenin başka 
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bir yolunu bilmez durumdadır. Bu yok oluş, ölüme doğru değil, onu 
dilsiz, dünyasız bırakan mevcut yaşantıların dışına çıkma arzusudur: 

“Öyle ya da böyle diye düşündü, yakında her şeyi arkamda bırakaca-
ğım, çevremdeki bu kalabalığı, onların sözlerini, uğultularını, kaynaş-
malarını arkamda bırakacağım. Kendime bir dağ başı bulacağım. Bir 
süre sadece havadaki dolu, yoğun boşluğun sesini, boşluğu titreterek 
esen rüzgârı dinleyeceğim, toprağın çatırdayan, kırılan küçük sesle-
rine kulak vereceğim, sonra umuyorum, unutmayı da unutacağım” 
(Geçgin, 2015, s.38)

Bir anlamda ancak ölerek ulaşılabilecek bu katman, ölümü is-
temediğini (Geçgin, 2015, s.48) söyleyen karakterin dilinde bir çe-
lişkiye dönüşür, daha önceden açılmış yarıkların yarattığı tahribat, 
yine dil aracılığı ile ortaya çıkar: “Sonra gözlerini kapadı, nefesini 
yavaşlatabildiği kadar yavaşlattı, dünyanın da kendisinin de bir süre-
liğine silinmesini umduğu yok olma araştırmasına girişti” (Geçgin, 
2015, s.45)

Nitekim, bir sonraki karşılaşmanın İstanbul sur dibinde, “ma-
halle yeniden yapılacak” (Geçgin, 2015, s.50) denilerek sokağa bı-
rakılan yaşlı bir adam ve dilsiz bir çocukla oluşu, bir tesadüften öte 
dilde ortaya çıkan, dille yaşanan sorunun başka bir işaretçisidir. Yaşlı 
adamın konuşmaları “uzaktan duyulan titreşimler” (Geçgin, 2015, 
s.50) olarak gelir isimsiz karakterin kulağına. Dilsiz çocuğun “ko-
nuşmaya başlaması” (Geçgin, 2015, s.51) bütün bedeni ile bir dil ya-
ratıp onunla bir şey anlatması ve yaşlı adamın onu anlaması, isimsiz 
karakterin dille kurduğu sorunlu ilişkiye işaret eder: 

Çocuğun ağzındaki dili düşündü. Sonra kendi dilini hayal etmeye ça-
lıştı, ağzının içinde dilini oynattı. Belki de uzun süre önce ağzının mü-
hürlenmesi gerekirdi. Ama ağzı açılıyor, sözcükler bu boşluktan, artık 
nasıl, hangi mucizeyleyse anlamla doldurulmuş ses baloncukları gibi 
çıkıyordu. Çıkan şeylerle kendi arasında bir ilişki var mıydı? Herhalde 
yoktu. Belki konuşmak denen şeyi hiçbir zaman tam olarak öğrene-
memişti. (Geçgin, 2015, s.51-52)

Dilsiz bir çocuğun bile becerebildiği konuşma eylemi, isimsiz 
karakter için imkânsız olarak görülür. Zira, sadece işitilen, ifade ara-
cı olan dile değil, ağzının içindeki organa da yabancılaşmıştır. Uy-



204

Seren Üstündağ

monograf 2018/9

kuya dalmak üzereyken kafasında canlanan “tüm gövdeyi kaplamış 
bir sürü ağız” (Geçgin, 2015, s.52) isimsiz karakter için dilin bir çeşit 
kabusa dönüştüğünü gösterir. Dilini dışarda bırakıp aslında belki 
de konuşanın “kafasının içi” (Geçgin, 2015, s.52) olduğu düşüncesi 
hem bedeniyle hem de diliyle arasına giren mesafenin büyüklüğüne 
işaret eder. Artık dil ile yapılan bir eyleme anlam vermek, bir ara-
cı yoluyla konuşmak isimsiz karakter için olanaklı değildir. Gezi’yle 
karşılaşması tam da bu olanaksızlık dönemecinde olur.

Alisan’ın romanın sonunda ölümle sonuçlanan karşılaşması, bu 
metinde Gezi’de hastanelik olmak şeklinde ortaya çıkar. Kendi yok 
oluşunu kendi elleri ile yapmaya çalışırken, iradesi yeniden elinden 
alınır. Hastanede onunla “yumuşak”, “tane tane” (Geçgin, 2015, s.58) 
konuşan doktorun sesi bile onu rahatsız eder, adı bu kez Mahmut’tur. 
Doktor onu “çapulcu” (Geçgin, 2015, s.60) sanır, fakat kendisinin 
hatırladığı tek şey “Kanatlandığını düşündüğü çok yavaş, zevkli, ağır 
çekimde bir uçuş” tur. (Geçgin, 2015, s.60) Avukat, doktor onunla 
konuşmaya çabaladıkça Mahmut’un tepkisi “iyice suskunlaşmak” 
(Geçgin, 2015, s.66) olur. Zira herhangi bir yerden dosya sahibi ol-
mak ya da dövenlerden şikayetçi olmak, tam da içinden kaçıp uzak-
laşmaya çalıştığı dünyayı imler. 

Nitekim hastaneden çıkar çıkmaz, “Peki gözlerinin önünde hala 
bir dünya var mıydı? Bu bir dünyaysa bile içinde ona tanıdık ge-
len hiçbir şey yoktu.” (Geçgin, 2015, s.77) der. Dünyanın tamamen 
yok olmasını, ona dünyayı gösteren gözlerinden kurtulup “körlüğü” 
rehber edinerek hem organ olan dilini hem de konuştuğu dili kul-
lanmama kararı ile yola devam eder. (Geçgin, 2015, s.90) Şehirden 
uzaklaşırken, yok ettiği dünyanın “içine doğru iyice kaçmış, oraya 
yerleşmiş olduğunu” (Geçgin, 2015, s.88) düşünürken geçilmesi 
gereken bir sınırdan söz eder. Bu, şehrin içinde şehrin başka çem-
berlerinde bulanamayacak bir mekânsallıktır. Nitekim yürüyüşün 
sonraki durağı dağdır. 

Tıpkı Alisan gibi, isimsiz ya da çok isimli karakter de şehirden 
dağa, pek çok dilin uğultusundan yine anlaşılmaz olan başka bir dili 
içeren bir yere gelir. Konuşulan dil Kürtçedir. Karşılaştığı kadın ko-
nuşurken, isimsiz karakterin içinde kımıldanan ise “belli belirsiz bir 
acı” dır: “insan sesini, diye düşündü, acı duymadan işitebileceğim 
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bir zaman gelecek mi?” (Geçgin, 2015, s.106) Dağa ulaşmaya çalış-
tığı yolculuğu boyunca, uğultu, bir ses karmaşası olarak işittiği dil/
ler artık acı hissettiren seslere dönüşmüştür. Ancak dağ zirvelerini 
gördüğü zaman bütün bu seslerden “uzaklaştığını” (Geçgin, 2015, 
s.109) hisseder. Bu tam olarak bilmediği bütünlükten kopuşun ilk 
gerçek işareti, ilk hareket, belki de bu dağları gördüğü ana tekabül 
eder. 

Nitekim, Alisan’ın sözcüklerle hayvansılaşması, burada somut 
bir dönüşüm olarak ortaya çıkar. İsimsiz karakter artık bir keçi gibi 
dışkılayıp bir hayvan gibi beslenir. (Geçgin, 2015, s.111). Kendi be-
denini kendinden azade bulurken, kendini yalnızca “felaketten bir 
işaret” (Geçgin, 2015, s.114) olarak görür. Bütün varlığı bir işarete 
dönüşür. 

İsimsiz karakterin, “tek bir güne dönüşen” (Geçgin, 2015, s.125) 
zamanını ise yine ancak başka bedenlerin varlığı sekteye uğratır. Bir 
sonuca varmaya çalışırken, dağın doğasından gelen sesler dışında 
bir şey duymazken, kendini “kimsesiz adsız, arta kalmış bir şey” 
(Geçgin, 2015, s.127) olarak görür. 

Dili, bedeni kapatılmış, “bütün ölçüleri yitirmiş” (Geçgin, 2015, 
s.127), kendisi tarafından kendinden uzak bir yok oluşa teslim edil-
mişken, karşısına çıkan çocuk mu yoksa bir kadın mı olduğunu an-
lamadığı bir başka bedeni iyileştirmeye çalışır. Çalılıkların dibinde 
bulduğu kadınla kendine gelip konuşmaya başladığında, isimsiz ka-
rakterin ilkin işittiği yine ancak “Kürtçe mi? Başka bir dil mi? Bir 
sözcük mü?” (Geçgin, 2015, s.131) belli olmayan seslerdir. Fakat 
kadın “heyecanla” konuşmaya belki de “hikâye” anlatmaya başladı-
ğında, anlatıcı isteksiz de olsa bu iletişim halinin bir parçası olur. 
(Geçgin, 2015, s.133)

Birbirlerinin dillerini anlamayışları, bedenin dile dönüşmesini 
sağlar bir süre sonra. Nitekim, isimsiz karakterin kadınla iletişim ça-
baları, bütün bu dağ sürecinde ilk kez, yeniden bir insan oluşa işaret 
eder: “Sözcükleri anlamıyordu ama konuşan bu ses sanki yine de bir 
şeyler diyordu.” (Geçgin, 2015, s.134) Bu ana dek, ona ulaşan bütün 
sesleri bir gürültü olarak işittiği halde, bu kadının dilini “konuşan 
bir ses” olarak duyar; bu ise ironik bir biçimde bütün insaniliğinden 
azade olduğu bir ana tekabül eder. 
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Bir bakıma yolculuk amacına erişmiş, isimsiz karakter insan 
olmakta, dilden ve toplumdan, kelimenin tam anlamıyla “yok olma 
alıştırması” (Geçgin, 2015, s.15) ile kurtulmuştur. Nitekim, isimsiz 
karakterin dilsizleştiren, bütün tekinsizliği ile onu yürümeye, katman 
katman yok oluşa iten mevcut dilinden ve dünyasından sonra geldi-
ği yerde sorduğu sorular, metinsel döngünün kapanışına da delalet 
eder: “Yoksa asıl kendi içimden bir sesin, çok önceden sönüp gittiğini 
düşündüğüm bir sesin yeniden yükseleceğini mi ummuştum? Ancak 
burada, bu boşlukta duyulabilecek, işitmenin artık kulaklarım dedi-
ğim şeyle ilgisinin olmayacağı bir ses?” (Geçgin, 2015, s.138)

İsimsiz karakterin yolculuğu, Alisan’ın işkence sonrası, irade 
dışı ölümüyle tamamına erişemeyen yok oluşunu, son adımını, uzun 
bir yürüyüşle sonlandırır. Önünden geçip giden insanlar sonra on-
lardan geriye kalan insansız manzara, kendi radikal nihilistliğinin 
bir tür vuslatı olur; “Manzaranın kendi içinden çıkıp bir kez daha” 
(Geçgin, 2015, s.150) açılır. Onu tekinsiz bir hareketsizliğe hapseden 
dünya, onunla beraber büyüyen dil, kapanışla beraber üzerindeki 
hükmünü kaybeder. Dünyası, bedeninden, dilinden ve hiçbir tara-
fıyla şehre benzemeyen mekânından ancak yok oluşla anlam kaza-
nan bir değere evrilir. İsimsiz karakter, doğaya, dağa, ilk dile, yapısız, 
inşaat-sız, makinesiz ve bedenindeki deliklerin/parçaların arzusun-
dan azade olabileceği bir yok oluş yazgısıyla, bir tür duruluğa, netli-
ğe kavuşur: “Hiçbir şey önermeyen, hiçbir şey saklamayan” (Geçgin, 
2015, s.150) bir oluşa. 

Sonuç
Her iki romanda da bir dönüş biçimini alan adımlar, uzun yü-

rüyüşler, karakterleri bir dilden ötekine, şehirden kırsala/dağa, bir 
uçtan bir uca sürükler. Son Adım’da, Alisan’ın kendi dili, kendi diline 
sızmış Zazaca/Kürtçe ile olan gerilimi, şehirdeki bireysellik ve gü-
vencesizlikle ortaya çıkan cüretkâr bir aylaklık olarak düşünülürken, 
esasında tam da dilin ve dünyanın sınırlarına takılmış bireyin zihin-
sel gerilimine tanıklık edilir. 

 Alisan, uğultularla kulağına gelen dilin Bindağ’da gerçek bir 
dil olarak ortaya çıkışıyla, bir dilin ölmediğini diğerine sızarak yaşa-
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yabileceği ihtimalini düşünür. Tekdilin sınırından yerinden çıkıldı-
ğında ise zaten tekinsiz olan daha da karmaşık bir katman kazanır. 
Hem organ olan dil hem konuşulan şeyler -Türkçe/Kürtçe/Zazaca- 
Alisan’ın zihninde birer yarığa dönüşürler. İradesiz, ama bir kapanışı 
öngören “son adımı” iradesiz bir yok edilme ile son bulur ya da daha 
gerçekçi bir son buluşu, “uzun yürüyüş” ü mümkün kılar. 

Uzun Yürüyüş’ün isimsiz kahramanı, tam bir yok olma istenciy-
le hareket eder, tıpkı Alisan gibi onun da dille sorunu vardır fakat, 
Alisan’ın aksine kendi iradesiyle yok olmayı düşler. Bedeninin, or-
gan olan dilinin, milim milim azalışını gözler, şehirdeyken karşılaştı-
ğı şehrin görünmez katmanları tam da bu sebep ile her adımda onu 
daha uzak, insansız, dilsiz bir dağa iter. Fakat dağ, dilsiz değildir; ora-
da tıpkı Alisan’ın Zazaca ile karşılaşmasına benzer bir kıpırtı, bir ye-
niden dile gelme imkânı doğar. Bu bir bakıma, her iki metinde de tek 
dilin sınırlarının ortadan kalkışının açtığı alana işaret eder. Yine de 
sözsüzleşen isimsiz karakterin, ancak bütün bulanıklıkların ardında 
bulduğu alanı belli bir netlikle görmesini sağlar. Hiçbir dilin iletişim 
için yetmeyişi, kendi var oluşunu yerleştirecek bir dünya bulamayışı, 
isimsiz karakteri dilin, sözün ve dünyanın tamamen yitirmesine se-
bep olur: “Nedir bu, dedi kendi kendine, tüm bu olup bitenler nedir, 
niçin buradayım, niçin hala yaşıyorum?” (Geçgin, 2015, s.114)

İsimsiz karakterin romanın başından itibaren sorduğu soru, 
toplumsalın dile, dilin toplumsala dayattığı güçlüklere işaret eder. 
Dil, bütün bir toplumsal olanın anlama/anlatma zemini olarak zaten 
baştan çatlaklarla doludur. Monolingua “ölü” olan dilleri kendi içine 
hapsetmiş, her sızıntı, her ses Alisan’ın kulağına bir gürültü gibi gel-
meye başlamıştır. Bireyin dünya ile iletişiminin temelinde oluşan bu 
çatlağın, halihazırda güvencesiz, daima muallakta olan geçinme/ha-
yatta kalma mefhumu ile birleşimi, bir anlamda Alisan’ın ancak çok 
küçüklüğünde bulabildiği ve büyük bir hızla huzursuzluğa dönüşen 
yaşama deneyiminin yarıklarının kaynağıdır. Dünya ile kurulan en 
temel bağda, dil ile “asli” (Altuğ, 2015, s.27) bir sorun yaşanırken, 
dünyanın geri kalan değerler sistemine eklemlenmek, her iki roman-
da da bir tür imkânsızlığa dönüşür. 

Her iki romanın da dil ile girdikleri bu katmanlı mücadele top-
lumsal, bedensel ve zihinsel olanı kazdıkça derinleşen birer mefhum 
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olarak ortaya çıkar ve Kenarda’da zikredilen “barışçıl” olmayan “ev” 
leri (Geçgin, 2003, s.9) bir tartışma alanına dönüştürür. Monolingu-
al paradigma ve onun içinde, onun gölgesinde var olan diğer yerel 
dilleri, zihinsel bir çatlak olarak bir sorunsal haline getirir. Diken’in 
radikal nihilizm olarak tanımladığı, değerlerine dünya bulamamış 
karakterleri ile de emek meselesini cüretkâr aylaklık görünümün-
de, derinlikli bir dil dolayımı ile ortaya koyar. Geçgin dil(ler)i, an-
latı düzleminde kendine doğru ve kendi dışına çıkan oldukça derin 
bir alan açar: Monolinguanın dayatmacı tekliği ile güvencesizliğe 
yazgılı prekaryanın, toplumsalın güdümünde yok olarak varlığa dö-
nüşme çabası. Sadece edebiyatın değil, dünya ile kurulan ilişkinin 
temel sağlayıcısı olan dil, Geçgin’in romanlarında canlı birer var olu-
şa dönüşürken hem romanları ile edebiyata hem de açtığı tartışma 
alanları ile toplumsala dil/edebiyat dolayımı ile daha geniş boyutlara 
taşınacak oldukça verimli bir zemin sunar. 
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Barış Bıçakçı ve Behçet Çelik’le mektuplaşmalarınız1
3 saye-

sinde okur, çok sık olmasa da yazmak dışında neler yaptığınızı da 
(izlediğiniz filmi, okuduğunuz kitabı, gittiğiniz sergiyi...) öğreni-
yor. Buradaki birkaç mektuptan edindiğim izlenimden biri, res-
me olan ilginiz. 12.11.2014 tarihli mektubunuzda Amsterdam’a 
yaptığınız bir seyahatten bahsediyorsunuz. Artık “Dünya gerçek-
ten de homojenleşmiş” (s.43) olduğu için belli ki çok memnun et-
memiş sizi ama “iyi kısmı” diyorsunuz, Van Gogh’un resimlerini 
görmemiz oldu (s.43). Bu deneyim size Van Gogh ve izlenimci-
lerin benzerlik ölçütünden vazgeçip başka bir arayışa girdiğini, 
“Yavaş yavaş saf renk, saf çizgi nedir, nasıl yakalanır, nasıl üreti-
lir” diye bir soruya cevap aradıklarını düşündürtüyor (s.43). El-
bette konuyu edebiyata bağlıyor, modern edebiyatta da benzeri 
bir eğilime, biçimin öne çıkışına dikkat çekiyorsunuz. Bir başka 
mektupta bu kez İstanbul’da gittiğiniz Miro sergisinden bahse-

* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi. 
aydoganmelek@gmail.com
** Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü, Öğretim Üyesi. kaynarhakan@gmail.com
1 Bıçakçı B., Çelik B., Geçgin A. (2016). Kurbağalara İnanıyorum, Ankara: İletişim.
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diyorsunuz: “Bir şairin söz 
dağarına sahip olması gibi 
Miro da kendisi için belirli 
anlamlara gelen bir figür 
-ve herhalde renk- dağarı-
na sahip” (s.107). Şimdi bu 
iki mektupta yer alan bu 
iki bilgiyi bir okur olarak 
Gençlik Düşü’yle yan yana 
okuduğumda şunu görüyo-
rum. Orada da, yazarımız 
Fikret Ali Koçergi resme-
der. Evinin penceresinden 
gördüğü bir manzarayı her 
gün “karakalem veya akri-
likle”. Resimler kötü ama 
üniversitedeki resim hoca-
sı “nazik bir kadın”dır, her 
öğrencinin yaptıklarında 
ol duğu gibi onun da re-

simlerinde övülecek bir şeyler bulur: “Işığa karşı çok duyarlısın” 
(s.149). Bana göre Ayhan Geçgin de öyledir, ama bunu sonraya 
bırakalım. Ressamların kendi araçlarıyla yaptıkları her neyse, 
sizin yaptığınız şeyi de ona benzetiyorum. Pencereden ya da de-
ğil gördüklerini resmetmek ve geri çekilmek. Buradan hareketle 
resmin sizi nasıl beslediğini merak ediyorum. Miro, Van Gogh 
dışında başka kimler var? Yazdıklarınızı hangi ressama yakın bu-
luyorsunuz, hangi ressam sizin kadar “çok” anlatır?

Ne yazık ki öteki sanatlarla ilişkim çok az, resimle de öyle. Zaten 
benim yazmaya başladığım zamanlarda ustaların resimlerini sadece 
basılı reprodüksiyonlarından görmek mümkündü. Bazı ustaların re-
simlerinin Türkiye’ye gelmesi herhalde aşağı yukarı son on, on beş 
yıllık bir şey. “Gecikmişlik sorunu,” -ama bazıları da azgelişmişlik 
sorunu derdi buna- o zamanlar, homojenlik ya da küresellik geze-
genimizin bütününü henüz ele geçiremediğinden ciddi bir sorundu. 
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Van Gogh olağanüstüdür. Mektupları da öyledir. Belki izlenim-
cilik için genel olarak şöyle diyebiliriz: İzlenimcilikte artık söz konu-
su olan, gözün gördüğünü resmetmek ya da yazmak değil, gövdede-
ki etkilerin izini sürmektir, bir bakıma gövdeyle görmektir. Nesneler, 
gövdeler, gören gözünki de içinde olmak üzere, ışığın oyduğu, güçle, 
yoğunlukla parlasalar da her an dağılacakmış gibi duran heykellere 
dönüşür. Dolayısıyla görmek, artık bir göze, birinin “bakışına” bağ-
lı değildir. Görme vardır ama göz bir bakıma artık yoktur. Benim 
gövdem de dağıldı dağılacakmış gibi duran gövdelerin arasında bir 
gövdedir.

Şimdi bana kalırsa edebiyatta bunun karşılığını örneğin Vir-
ginia Woolf ’ta buluyoruz. Bu çizgi elbette bizim edebiyatımızda da 
-herhalde ellilerden sonra- epeyce etkili olmuş, uzun süre, hatta Ba-
rış Bıçakçı’nın o güzel ilk kitabına dek sürmüştür. Bende de özellikle 
andığınız kitapta yer yer olsa gerek. 

Ama artık fotoğraf makinelerimiz dijital. Gözümüz de yakında 
dijitalleşirse şaşırmam. Manzaraların -hala varsa- fotoğraflarını çek-
mek dışında öyle uzun boylu ilgimizi çektiğini sanmıyorum. Güneş 
hala gökyüzünde ama “doğal ışık” var mı, emin değilim. Zaten gör-
sel, işitsel sanat epeydir dijitalin olanaklarını araştırıyor.

Buradan, aslında ne demeye geldiğini pek bilmediğim, şöyle bir 
sonuç çıkarmak zorunda kalıyorum: “Göz” belki de sonunda orta-
dan kalkmıştır ya da gerçek anlamda neyse o olmuştur, yani uya-
rımlara maruz kalan salt alıcı bir organ, biyolojik bir şey. Ama bu 
arada “görme”nin başına ne gelmiştir, işte onu bilmiyoruz. Edebiyat 
açısından bunun bazı sonuçları olmalıdır. Bunu ayrıca düşünmek, 
düşünmeye çabalamak gerek.

Kurbağalara İnanıyorum başlığıyla yayımlanan mektuplarda 
sayfalarca, belli ki günlerce süregiden bir “ne yaptığını bilmek” 
tartışması var. Herkes bir diğerinin yazarken ne yaptığını bildi-
ğini söylüyor, yine herkes ben bilmiyorum diye tevazu gösteriyor. 
Metafor tartışması üzerinden yürüyen, işin “teknik” yanına iliş-
kin bir soruyu yine Gençlik Düşü üzerinden sormak istiyorum. 
Gençlik Düşü’nün okuyanla yazanı iç içe geçiren bir kurgusu var. 
“Seni masanın başında görüyoruz” (s.9) diye başladıktan sonra 
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ikinci tekil şahısla devam eden kısacık ilk bölüm bittiğinde, biz 
okurlar olarak, tıpkı romanın kahramanının yaptığı gibi, daha 
önce yazılmış bir bölümü okumaya başlıyoruz. Yazarın elinde bir 
kalem var, daha önce “en az on defa” okunmuş, “farklı zamanlar-
da üç defa yeniden” yazılmış bir bölüm bu. Bölümü bitirdiğinde 
yazarımız yazdıklarının diğer bölüme nasıl bağlanacağını düşü-
nüyor. Pencerenin kenarında. Aşağıda oynayan, daha doğrusu 
yolun her iki yanına park etmiş veya gelip geçen arabalar nede-
niyle oynayamayan çocukları seyrediyor. Gördüğü bu sahne onu 
kendi çocukluğuna götürüyor. Masasına oturup boş bir kağıda 
yazmaya başlıyor. Burası tam da sayfanın sonu. Sayfayı çevirdiği-
mizde yazarın yazdığını okuyoruz, belki biz okurken o da okuyor, 
çünkü yine bir sonraki sayfa şöyle başlıyor: “Burada kesiyorsun. 
Hoşuna gitmiyor, sende yalnızca sıkıntıya neden oluyor. Yine de 
kaldırıp atmıyorsun, belki sonradan kullanır, devam ederim diye 
bir kenara koyuyorsun.” (s.35). Bütün bunlar, hatta hangi bölü-
mün hangi sayfalarda biteceği bile düşünülmüş gibi, bahsettiğim 
sayfalarda (s.34-35) şiir kitaplarındakiler kadar olmasa bile boş-
luklar var. Bu, bize sizin anlatı inşa etme pratiğinize ilişkin bir 
ipucu verir mi? Sevim Burak, küçük küçük kağıtlara yazdıklarını 
birbirlerine iğneler, evinde perdeler gibi asacağı yerlere koyar, ka-
ğıtların sırasını sürekli değiştirerek ulaşmaya çalışırmış son kur-
gusuna. Bunca olmasa da, siz de Koçergi gibi mi çalışıyorsunuz? 
Gençlik Düşü’nde sanki iki farklı kalemin elinden çıkmış kıvrım 
kıvrım uzayan tasvir cümleleriyle, olanı anlatan kısa cümleler 
arasındaki farklılık bu parçalı pratikle ilişkili mi? 

Siz çok hoş, güzel güzel anlatmışsınız, keşke ben de size böy-
le hoş, olumlu bir yanıt verebilseydim. Bu kadar bilinçli bir ölçüp 
biçme var mıydı? Epey zaman geçti, doğrusu anımsamıyorum ama 
sanırım yoktu. Anımsadığım daha çok tıkanıklar, kararsızlıklar, sür-
dürme zorluğu gibi şeyler. Ama sorunun kendisinde de bu var: Par-
çalar nasıl bir araya getirilebilir? Daha doğrusu getirilebilir mi? 

Ama sorunuz ayrıca ilginç bir meselenin etrafında dolaşıyor. 
Mektuplarda şöyle bir değiniverdiğimiz, ne yazık ki şimdi yine an-
cak değinebileceğim bir mesele. Demin resimden biraz bahsetmiş-
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tik. Ressamların yazışmalarını, söyleşilerini okuduğumda (Cezanne, 
Matisse) beni şu şaşırtmıştı. Ne yapmak istediklerini çok iyi bilir gö-
rünüyorlardı, araçları üzerine, resmin tarihi üzerine, diğer ressam-
ların ne yaptığı ya da yapamadığı üzerine çok sıkı düşünmüşlerdi. 
Edebiyatta ise bunun karşılığını çok az bulabiliyoruz. Ama galiba 
romancılarda demek gerek, çünkü şairler pek öyle değil, onlar hem 
şiir hem manifesto yazıyorlardı. Neden böyledir? Acaba dil üzerine 
düşünmenin ayrıca bir zorluğu mu vardır? Edebiyatçılar işleri üze-
rine konuşmakta daha mı az istekliler? Ressamlardan farklı olarak 
araçları -dil- aynı olduğundan mıdır bu isteksizlik? 

Bana kalırsa çoğu edebiyatçı yaratım sürecini biraz karanlık 
görme eğilimindedir ya da belki eğilimindeydi. Aslında çok uzun bir 
süre sanatın böyle ele alındığını söyleyebiliriz. Hölderlin’in göksel 
ateşi ya da kutsal pathosu, Nietzsche’nin Dionysos’u, Heidegger’in 
toprağı, Rilke’nin görünmezi, D.H. Lawrence’ın karanlık tanrısı ya 
da ateşi vesaire, bu “karanlığın” belki farklı farklı adlandırılmalarıy-
dı. Hepsi için mesele, bu karanlığın bilince çevrilmesi, “aydınlatıl-
ması” ya da temsili değil, deyiş yerindeyse ona ihanet etmeden bilinç 
içinde duyurulması meselesiydi. “Karanlık” aydınlatılmayacak, ama 
yine de görünür hale getirilecekti. İşte yine, izlenimcilikten söz eder-
ken karşımıza çıktığı gibi bütün bir “görü” sorunu. Böyle bakarsak 
delilik, sanatçı açısından bu “karanlığa” düşmek değil (orası gerçek 
delilerin yeri), Uyar’ın “karanlığımı yitirdim tralalla” dizelerindeki 
gibi onu yitirmek demek olurdu. 

Ama eğer bugün “görmenin” başına ne geldiğini gerçekten bil-
miyorsak, başka bir deyişle “karanlığımızı yitirmişsek” galiba tüm 
bunları yeniden, başka türlü düşünmek gerektiğini kabul etmek ge-
rek. Kendi sorunlarımızı kavrayamıyoruz.

Gençlik Düşü’nün kahramanı da kitabın başındaki kısa öz-
geçmişinizden öğrendiğimiz üzere uzun öğrencilik yıllarını 
Ankara’da geçiriyor. Ankara’nın deneyimlenen zamanıyla ya-
zılan zamanı arasında bir fark var. Haliyle Ankara’yı yazarken 
Ankara’dan değil bellekteki Ankara’dan hareket etmek zorunda. 
Bellekte olanla burada olanın çakışmaması doğal. Bu sadece bir 
tane, konumuz edebiyat olduğundan önemsiz sayılabilecek bir 
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örnekte somutlaşmış. Koçergi, Ankara Garı’nı Tandoğan -bu isim 
de değişti- olarak isimlendiriyor. Belki adres satırında olabilir 
ama belleğimizde Ankara Garı, Ankara Garı’ndadır. Ancak ben 
bu somut çakışmama durumundan başka bir şeye işaret etmek 
istiyorum. Koçergi şehre geldiğinde, Ankara’nın merkezi ve dola-
yısıyla en kalabalık yerlerinde dahi kendisini güçlü hisseder, dün-
yanın merkezinde o vardır. Oysa başka sayfalarda Ankara’yı da 
İstanbul’u nitelediğiniz sıfatlarla anıyorsunuz: “çıkışsız”, “yıkın-
tılarını diken” vb. Acaba 90’lı yılların Ankarası gerçekten son 15 
yılın İstanbulu kadar “çıkışsız” geliyor mu size? Yoksa İstanbul’un 
imaj olarak hegemonyası Ankara’nınkini mi etkiliyor? Romanın 
yazıldığı şehir (İstanbul) bellekten yazılan şehrin tasvirine sızmış 
olabilir mi?

Olabilir. İstanbul için söylersek son üç beş yılı artık yalnız çı-
kışsız değil, girişsiz de olmuş olabilir. Belki biz çıkamıyorduk ama 
en azından dışardan gelen hava akımları, esintiler vardı. Doksan-
ların Ankarasına gelince, Ankaralı olduğunuzu tahmin ediyorum, 
söylediğim belki hoşunuza gitmeyecek, Ankara’nın öyle çıkışsızlık 
hissi doğuracak kadar güçlü bir şehir olduğunu sanmıyorum. Ka-
rikatürlere konu olmuştur ya, şehre gelen genç erkek Haydarpaşa 
Garı’nın merdivenlerinden bakar, “Seni yeneceğim İstanbul,” der. Bu 
herhalde yalnız İstanbul için söylenmiştir. Ankara Garı’nda söylen-
diğini pek sanmıyorum. Ele geçirilecek şehir hep İstanbul olmuştur. 
Hatta tarihsel açıdan, bir parça spekülasyon yaparsak, Ankara’nın, 
İstanbul’u dolambaçlı bir yol tutturarak yenme, diz çöktürme arzusu 
sonucu doğduğunu söyleyebiliriz: Bu kez şehre girerek değil sırtını 
çevirip uzaklaşarak, az ötelerde yeni bir şehir kurarak. Soruya dö-
nersem çıkışsızlık bir yana Ankara’da rahat olduğumuzu anımsıyo-
rum. Ama o yıllarda, yani Türkiye’nin bir başka karanlık yıllarında, 
doksanlarda rahat olmak ne demekti? Bu da ayrı bir mesele. O za-
manlar da “terörist” lafını her gün, sayısız kez işitiyorduk. Ama bir 
fark vardı. O zamanlar “terörist” az çok belliydi, bugünse herkes po-
tansiyel olarak “terörist”. Peki herkes kimdir? Aslında herkes kamu-
dur. Sözlükte kamu maddesini açıp baktığımızda karşılıklarından 
birinin tam bu sözcük olduğunu görürüz. Öyleyse, hemen bir so-
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nuç çıkıyor, “terörist” ya da 
“düşman” haline gelen bizzat 
kamudur. Bu “herkes” mese-
lesinde izninizle biraz daha 
duralım, çünkü ilginç bir 
mesele. “Herkes,” buna ister 
halk ister millet diyelim, ay-
rıca iki kavram arasındaki 
daha baştan meydana gelip 
süren karışıklığı bir yana 
bırakalım, belli bir tarih-
te ortaya çıkmıştır. Fransız 
devrimiyle. O andan itibaren 
herkes kavramı, bir evrensel-
lik formu kazanmıştır. Ar-
tık, şu ya da bu özelliğe göre 
kendini tanımlayan, herkes 
deyince sadece kendini an-
layan topluluklar söz konusu 
değildir. Bütün insanlar, insan olduğu için, insanlık denen herkesin 
içindedir. Ama elbette biliyoruz ki herkes hiçbir zaman “herkes” ol-
mamıştır. Bu herkesi tanımlayan normlar geliştirilmiştir. Buna göre 
diyelim çocuk, kadın, deli, hasta, suçlu ya da ulusal dili konuşmayıp 
kendi dilini konuşmakta ısrar edenler vs. elbette “herkes” değildi ya 
da duruma göre o kadar değildi. Mesela Flaubert’in burjuvalardan 
nefret ettiğini biliyoruz. Peki neden ediyordu? Çünkü burjuva bu 
evrensel herkese el koymuş, “herkes”i bir ortalamaya, genel geçere, 
Flaubert’in deyişiyle basmakalıba çevirmişti. Burjuva kaldı mı, kal-
madı mı, bilmiyorum ama basmakalıp hala, üstelik en çiğ haliyle du-
ruyor. Kısa kesip bugüne gelirsem, bu uzun tarihin sonunda bugün 
“herkes,” ama artık olumlu değil de olumsuz bir devinim içinde, ger-
çekten herkes olmuştur. Yalnız insanlar değil, hayvanları, dağı, taşı, 
bitkileriyle bütün gezegen herkestir. 

Son Adım’da “bütün hayatım boyunca hiçbir konuşma 
işitmedim, işittiğim bunun gibi sesler, ahlar vahlar, kulak tır-
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malayan mırıltılar, hırıltılar falan oldu. Ama şimdi başka bir 
olasılığın daha olduğunu farkediyorum: Bunlar dildi, ama ben 
bu dili anlamak istemedim, böyle bir dili işitmek istemedim.” 
(s.210-211) diyen Alisan’ın iki dillilik halinin tek bir dile mah-
kum edebiyatla birleşimi üzerine konuşalım istiyorum. Dilsel 
şiddetle bireyin kendiyle müzakeresi arasındaki o mesafeyi nasıl 
ilişkilendirirsiniz?

Dil meselesi. Zor, dallı budaklı bir mesele. Siz soruyu kolayca 
sordunuz ama yanıt vermek o kadar kolay değil. Şimdi hangi ucun-
dan tutmalı? İçinde bulunduğumuz ortama bakıp bir şeyler demeye 
çalışırsam, şunu diyebilirim. Bir dil kendi sesini işitmelidir. Bana 
eksik olan buymuş gibi geliyor, bugünse zaten hiçbir şey işitmiyo-
ruz. Edebiyat, ilk kısımdan, yani dildense belki daha çok bu ikinci 
kısımla ilgilidir, dilin kendi sesini işitmeye çabalamasıdır. Bu aynı 
zamanda dilin kendi üstüne düşünmesidir. Ses, sözcük değildir, bir 
bakıma sözcüğün öteki tarafı, bizden öte yana dönük kısmıdır. Başka 
bir deyişle, sözcüğün başkası, başkalığıdır. (Bir düşünürün verdiği 
güzel, yalın bir örnekle: Ya sesi işitiriz ya da anlamını. Sesi işittiği-
mizde sözcüğü anlamayız ya da sözcüğü ancak sesi işitmez olduğu-
muzda anlarız.) “Biz” kısmını kuran değil, biz olmayanla ilişkili ya-
nıdır. Bilmediğimiz bir dilin yalnızca seslerini işitiriz. Bir hayvanın 
dili yoktur ama sesi vardır. Aslında konuşamayanları bir düşünürsek 
ne büyük bir kalabalıktır: Dilinden mahrum edilenler, başka bir ül-
keye göçmek zorunda kalıp birden dilsiz kalanlar, bebekler, hayvan-
lar, bitkiler, taşlar, kısaca bütün bir yeryüzü. Bir dilin kendi sesini 
işitmesi, edebiyat, öyleyse dilin adeta bu öteki yanından, başkasın-
dan, başkalıktan geçip yeniden bu yana gelmesi demek olacaktır. O 
zaman, işitilen ses, işittiğimiz ses, yani dönen de, öyle umarız, başka 
olacaktır.

Uzun Yürüyüş’ün tematik derdinin ardında doğada inzivaya 
çekilmenin ya da doğayla yoldaşlık etmenin vurgusu görülebilir. 
İnsanın doğada kendini kat etmesi de denilebilir, bir ideallik at-
fetmeden yapılan yolculuk da. Doğa sizin yazı araçlarınıza nasıl 
bir imkân sundu?
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Yaşamın bir düzeyde engellerle bu engelleri aşmanın yollarını 
bulma sorunu olduğu söylenebilir. Yaşamın suda başlayıp bir nokta-
da karaya sıçradığı söyleniyor. Peki ama neden? Suda yaşar bir varlık 
niçin böyle umutsuz ya da ölümcül bir eylemi yerine getirir? Merak 
mı? Suda yaşamak olanağı kalmadığı için mi? Çekip gitme arzusu 
mu? Ki bu arzu da yerleşme arzusu kadar güçlüdür. Anımsayacak-
sınız, Hüseyin Kıran’ın Resul’ünün zihni de böyle çalışıyordu: Her 
şey engele dönüşmüş ve bu engelleri nasıl aşabilirim? Bunun için 
türlü türlü, delice yollar dener. Ama bu delilik yaşamın kendisinde 
de vardır. Yaşam karaya çıkana kadar sayısız umutsuz sıçrayış ger-
çekleşmiş olsa gerek. Ama engel bir kez aşıldığında ortaya yeni bir 
yaşam biçimi çıkar. Bir bakıma bütün o ölümlerin boşa gitmediği 
söylenebilir ama yeni olan da buna kayıtsızdır, zira adı üstünde, eski 
geride kalmıştır, anımsamaz, yeni bir bellek, yeni bir tarih oluşmak-
tadır artık. Yaşamın böyle böyle kendini çoğalttığını, farklılaştırdığı-
nı düşünebiliriz.

Elbette bütün bunlar çok daha karışıktır. Kat kat başka düzeyler 
vardır. Örneğin bazen, özellikle biz Türkiye’de yaşayanlar -Türkiye 
sularının balıkları- kendi yaşamlarımızdan bildiğimiz gibi, bir enge-
le saplanıp kalırsın. Ne anımsamayı ne de unutmayı becerirsin.

Doğa’ya gelirsek daha önce başka bir yerde bir şeyler söylemiş-
tim, tekrar etmek istemem ama kısaca şunu söyleyebilirim. Doğa’yı 
kavrayış biçimimiz değişti. Doğa bizim için artık bir “dışarısı” değil, 
üretim sürecinin tümüyle içinde. 

Bir söyleşinizde “Eskiden, Türkiye’den bahsediyorum, iyi 
metinlerde dil işçiliği denen şeyi sezerdik. Hatta yazar da bu, 
dil baskısı diyebileceğim bir şey yüzünden bir tür tutukluğa bile 
yol açıyordu. Bugünse sanki dil yeniden, artık hangi mucizeyle 
bilemiyorum, saydamlaşmış,   yeniden düşüncelerimizin bir ifa-
de aracına dönüşmüş, sanki dilin egemeni olan bizmişiz gibi bir 
hava var yazılanlarda. Yani eskiden tutukluğa, dile getirme zorlu-
ğuna yol açan şey, şimdi adeta karşımıza bolca sözcüğün dökül-
düğü, gevezelik kılığında bir dilsizlikle çıkıyor.”21 tespitinde bulu-

2 http://www.metiskitap.com/catalog/interview/36315
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nuyorsunuz. Bu durum sizi nasıl etkiliyor? İmkanlar ve açmazlar 
açısından nasıl bir eğri görüyorsunuz?

Bunu epeyce yıl önce söylemişim. Türkiye’de konuşmak yine 
iyiden iyiye zorlaştı. Konuşanlar hapiste. Atmadıklarını da açlıkla, 
“size hayat yok”larla tehdit ediyorlar. O yüzden belki bugün edebiya-
tın başka, daha temel bir özelliğini anımsamak, vurgulamak gerek. 
Şu üçü arasında, edebiyat, herkes ve ifade, derin bir bağ vardır. Ede-
biyat herkesin, istediğini, istediği gibi söyleyebileceği, yazabileceği 
bir alandır. Bir kuralı, yasası yoktur. Ama bir tarihi vardır. 

Kurbağalara İnanıyorum’da “Ama insan gelecek bir cemaate 
seslendiğini de ummak istiyor.” diyorsunuz (s.125). Tahayyül et-
tiğiniz bir cemaat var mı?

Hayır. Demin bahsettim, sorunumuz da bu. Yeni bir “herkesin” 
hayal edilmesi gerek.

“İşte çağın yazarının imgesi de gözümde canlanıyor: o da 
herkes gibi ölmek için bir yer bulmak istiyor. Bunu toprağı ka-
zarcasına üzerine eğildiği bu sanal boş yüzeyde, kâğıdın derinsiz-
liğinde yaratmak için boş yere didinip duruyor.” (Gençlik Düşü, 
s.237). Soru mu, emin değilim: Sizce de Burada Gömülüdür bir 
şairin kitabına vereceği en güzel isim değil midir?

Bu şiiri bilmiyorum. Ama burada sözü bizi kitaba, yapıta, şiire 
gönderiyorsa gerçekten ilginç. Çünkü bu, alıntınızdaki gibi sanal bir 
yüzeydir. İnsanın oraya gömülmesi olanaksızdır. İnsan toprağa gö-
mülmelidir. Öyleyse yanlış yere gömülmüştür, dahası tam gömülme-
miştir. Ölüyü gömmek, insanlığın en eski, en temel yasasıdır. Bu da 
bizi bugün yeniden acil bir soruya dönüşen, ölü bedenlerin sürükle-
nip sergilendiği, kurda kuşa yem edildiği, inşaat çukurlarından çık-
tığı haberlerinin geldiği, birtakım güruhun “buraya gömdürmeyiz” 
diye bağırdığı, kim yaşıyor, kim ölü, iyice belirsizleştiği bir zamanda 
bütün o hayaletler sorununa geri götürüyor. 
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I.
Hayyâm’ı alıp tercüme et derlerse
Öğrenmek içün tâlib isen bir derse
Derdim ki rubâîsini nazmetmelisin
Hayyâm onu Türkîde nasıl söylerse 

Yahya Kemal, bu şiirini Rubaîler ve Hayyam Rubâîlerini Türkçe 
Söyleyiş kitabına iki kez almış; bir kez kitabın başlarında, “Rubâi” 
başlığı altında, ikinci kez de Hayyam’dan yaptığı çeviriler kısmının 
başında epigraf olarak. Epi topu 20 kelimeden ibaret bu metinde, 
kitabındaki çeviri anlayışı ile ilgili iki önemli “ders” sunuyor:

(1) “Nazmetmelisin”, yani şiir çevirisini vezin ve kafiyeyle, bu 
örnekte İran şiirinin rubai kalıplarındaki aruz vezinleri ve kafiye 
şemalarıyla yapmalısın. Şiirin kendisi de bu kısıtlamalara uyuyor. 
“Türkçe” yerine “Türkî” tercih etmiş olması yalnızca eski bir kelime-
yi kullanmak için değil, vezin de bunu gerektiriyor: 

— — . / . — — . / . — — — / — 
— — . / . — — . / . — — — / — 
— — . / . — — . / . — — . / . —
— — . / . — — . / . — — — / — 

* Çevirmen, yazar. armaganekici@gmail.com 
Yazının gönderim tarihi: 01/01/2018. Yazının kabul tarihi: 06/01/2018.
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(2) “Hayyâm onu Türkîde nasıl söylerse”, kendini Hayyam’ın ye-
rine koyarak, o bunu Türkçe söyleseydi ne derdi diye düşünerek ya-
zacaksın; “method acting” aktörlerinin yaptığı gibi, kendi zihninden 
çıkıp yazarın zihninin içine girmeye çalışarak çevireceksin.

Türkçenin eski ustalarından bir diğeri, Nâzım Hikmet ise, Kemal 
Tahir’e yazdığı iki ayrı mektupta bambaşka bir anlayışı savunuyor:

Ben tercümeden şunu anlıyorum: Tercüme edilen eserin yüzde yüz 
Türkçeleştirilmesi değil. Yani tercüme romanı okuduğun zaman, sanki 
onu bir Türk muharririn yazdığını sanmayacaksın. Bilakis onu hangi 
milletin, hangi devirdeki muharriri yazmışsa o milletin, o devirdeki 
o muharririni okuduğunu anlayacaksın. Yani tercümede bir Rus mu-
harriri ile, bir Fransız muharriri tercümeyi yapan Türk muharririnin 
diliyle değil, kendi dilleriyle konuşacaklar. Bunun için bir çeşit istili-
zasyon lazımdır (Rifat, 2008a, s.86).
Bak şu tercüme meselesi hakkında bir düşüncem daha var. Bunu bir 
misalle anlatmalıyım. Mesela, Ruslar sevgi sözü olarak güvercinim 
tabirini kullanırlar, biz gözümün nuru, gözbebeğim filan deriz. Bence 
bunları tercüme ederken ille de bizde güvercinim denmez diye yavru-
cuğum filan dememeli, Ruslar da bizden tercüme ederken gözümün 
nuru Rusçada denmez diye güvercinim diye tercüme etmemeli, biz 
bizim dile güvercinim tabirini, onlar kendi dillerine gözümün nuru 
tabirini sokmalı. Bu suretle dillerin birbiri üzerinde tabir, sıfat mıfat 
alışverişiyle de zenginleşmesi kabil olur (Rifat, 2008a, s.87).

İki yaklaşım arasındaki bu fark, çeviri sanatının en eski tartış-
malarından biri. Mehmet Rifat, Nâzım Hikmet’in bu mektuplarını 
da içeren Çeviri Seçkisi’ne (2008a) yazdığı giriş metninde, bu ikiliğin 
çağlar boyunca nasıl ifade edildiğine birkaç örnek vermiş:

 • metni çevirmen olarak aktarmak / metni yazar olarak aktarmak 
(ut interpres / ut orator);

 • sözcüğü sözcüğüne çevirmek / anlamı çevirmek ([non] verbum 
e verbo / [sed] sensum exprimere de sensu);

 • yazarın biçemini yakalamak / Türkçe söylemek;
 • kalkış metnini kalkış dilinin özelliklerine bağlı kalarak vermek 

/ kalkış metnini varış dilinin özelliklerine bağlı kalarak vermek;
 • kalkış metnini yeterli yansıtmak / varış metninin kabul edilebi-

lir bir yapıda kurmak;
 • kalkış metnine etik bir saygı duymak / varış metninin dilinde 

güçlü bir anlatım yaratmak;
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 • kalkış metninin dilsel varlığını varış dilinde hissettirmek / varış 
metninin dilinde kalkış metninin dilsel kokusunu yaşatmamak; 
vb., vb. (s.11-12).

Mehmet Rifat’ın saydığı örneklerdeki Latince terimler, tartış-
manın eskiliğini de gösteriyor. Yine Çeviri Seçkisi’ne aldığı Hugo 
Friedrich imzalı, Çeviri Sanatı Üzerine başlıklı makalede Cicero’nun 
(M.Ö. 1. yüzyıl) Yunancadan çeviri yaparken kendi deyişiyle “kendi 
dil kullanım geleneklerimize uygun” çevirmeye, “sözcüğü sözcüğü-
ne çevirmekten çok, yabancı sözcüklerin genel biçemsel özellikleri 
ve anlamlarını yansıtmaya” çalıştığını, çevirmenlerin koruyucu azi-
zi Aziz Hieronymus’un ise (4.-5. yüzyıl) Kitab-ı Mukaddes çevirisi 
üzerine yazdıklarından yola çıkarak “yabancı bir dilin kendine özgü 
özellikleri erek dilin özellikleriyle yeniden üretilir” ve “çevirmen, bir 
fatih (iure victoris) edasıyla, düşünsel içeriği, kendi diline aktaracağı 
bir tutsak (quasi captivos sensus) olarak görür” diye düşündüğünü 
okuyoruz (s.77).

Demek ki, bir metni bir dilin, bir kültürün çağrışım ve ifade 
özelliklerinden alıp başka bir dilin içinde kurarken kaynak dilin 
özelliklerine mi, yoksa erek dilin özelliklerine mi öncelik vermemi-
zin daha doğru olduğu tartışması, çeviri sanatının kadim meselele-
rinden biri. 

Bu ikiliğin varlığını ve eskiliğini saptadıktan sonra, bir nokta-
ya dikkatinizi çekmek istiyorum: Dille ilgili pek çok konuda olduğu 
gibi, burada da kesin siyah ve beyazlardan ziyade, bir süreklilik, bir 
skala var. Gerçek hayatta, bizlerin geçerli, faydalı, “doğru” bulduğu-
muz tercümelerde bu skalanın uçlarında değil ortalarında geziliyor.

Skalanın bir ucunda, sahiden kelimesi kelimesine yapılan (ve 
meramı aktarmayan, bazen bambaşka şeyler söyleyen) tercümeler 
daha çok okul şakalarında, talihsiz reklam levhalarında, menülerde 
ortaya çıkan komiklikler olarak, bazen de bazı otomatik çevirilerde 
yaşıyor. Belki, bir istisna olarak, Kur’an gibi doğru çevirisinin ne ol-
duğu üzerinde büyük tartışma olan ve temkin gerektiren bir metnin 
çevrilmeden, sadece her Arapça sözcüğün altına olası anlamlarını 
yazmakla yetinilen, “verbum a verbo / mot à mot” kavramının tam 
hakkını veren metinler de var; ama, bunun dışında, çeviriler, kaynak 
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dilin sözdizimini, deyişlerini, terimlerini erek metne sirayet ettirse-
ler de ancak meramı anlaşılır bir şekilde aktarabildikleri zaman ge-
çerli ve işe yarar sayılıyor. 

Edebî çevirilerde genelde makbul görülen düzey, yerlileştirici 
çeviriye daha yakın. “Çeviri kokmadığını”, “akıcı” olduğunu söyler-
ken metnin sanki hedef dilde yazılmış gibi olduğunu söylemeye ça-
lışıyoruz. Bunu skalanın diğer ucuna kadar götürürsek, Can Yücel’in 
“To be or not to be”yi “Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin” 
diye çevirmesinde karşılaştığımız radikal yerlileştirmeye varıyoruz; 
bu, bazen metinleri alıp mekânlarıyla, kişi adlarıyla birlikte erek kül-
türe taşımaya kadar gidebiliyor. Böylesi çözümler kaynak metinde 
hiç olmayan unsurların kaynak metne eklenmesini içerdiği, bu du-
rumlarda kaynak metinden bambaşka bir şeyler okumaya başladı-
ğımız için, bunları çeviriden çok uyarlama olarak kabul ediyor, ya 
da çeviri olarak geçerli bulsak da böyle bir yaklaşımla hazırlanmış 
çeviriyi tek başına okunması yeterli olmayan, illa ki kaynak metne ya 
da daha düz başka bir çeviriye de başvurmayı gerektiren bir seçenek 
olarak görüyoruz. 

II.
1930’larda Hasan Âli Yücel’in çevresinde toplanan aydınla-

rın başlattığı yazı ve çeviri hareketinin, bugün kullandığımız ortak 
Türkçe düşünce dünyasının ve yazı dilinin doğmasında büyük etkisi 
olmuş. Bugün, bu kuşağın çabalarını yanlış ve gereksiz görenler bile 
büyük ölçüde bu kuşağın ortaya koyduğu sözcüklerle, cümle yapıla-
rıyla yazıyor. Bu kuşak, birkaç katmanlı bir misyon duygusuyla ça-
lışıyordu: Türkçeyi bir kültür dili olarak kurmak, Batı ve Doğu kla-
siklerinin belli başlı metinlerinin Türkçede olmasını sağlamak; yeni 
bir yazı dili yaratmak, bunu okutmak, sevdirmek; tüm bu çabaların 
sonucu olarak, Türkiye’nin kültürel açıdan da Batı dünyasının bir 
parçası olmasını sağlamak. Bu nedenle, özellikle dönemin çeviri an-
layışının Mavi Anadolu kanadında, metinleri yalnızca Türkçeye ak-
tarmak değil, güldür güldür Türkçe okunan, keyifli, güzel bir Türk-
çeye aktarma çabası da görülebilir (ve bu çaba, çevirmenlerin kendi 
“güzel Türkçe” anlayışlarını metnin tarz özelliklerinin önüne geçir-
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dikleri söylenerek eleştirilebilir). Bu eleştiriye rağmen, bu dönemde 
yapılmış çevirilerin yalnızca klasik metinleri Türkçeye aktarmaktaki 
öncü rolleri ile değil, bugün de içerik ve biçim olarak büyük değer 
taşıdığını, yalnızca özgün metni değil, bu dönemin Türkçe anlayışını 
örneklemeleri açısından da büyük önem taşıyan belgeler olduğunu, 
Odysseia, Gargantua ve Moby Dick gibi örneklerin yıllar sonra hâlâ 
aşılamamış düzeyde olduğunu düşünüyorum.

1960’lardan bugünlere “iyi çeviri” anlayışı bu ilk örnekleri takip 
ederek geldi büyük ölçüde: Metinlerin çeviri kokmamasını, Türkçe 
söylenmiş gibi olmasını istedik. Ben de Ulysses çevirisindeki Hamlet 
göndermelerini mümkün mertebe Sabahattin Eyuboğlu çevirilerin-
den, Odysseia göndermelerini Azra Erhat’tan alırken, bu geleneği 
sürdürmeye çalışıyordum. Ulysses için kendime koyduğum hedef 
de bu kuşağın hedefleriyle ortaktı: Kitabı İngilizce okurken aldığım 
keyfi, anadili Türkçe olan bir okura mümkün mertebe hissettirmeye 
çalışmak. Bu ilke, Ulysses’in İrlanda İngilizcesini özellikle gösterdi-
ği pasajlarda, çeviride kurduğum analoji Dublin’in günlük lisanını 
gündelik Türkçeye eşitlemek olduğu için, ister istemez İrlanda’ya 
özgü deyimlerin törpülenmesini ve standartlaşmasını, ve aksine ger-
çek “standart” olan İngiliz İngilizcesinin biraz yapmacık bir Türkçe-
ye çevrilmesini gerektiriyordu. 

Demek ki, ben de bu skalada ilke olarak “yerlileştirici çeviri” 
tarafından yanayım: Metnin meramını, duygusal etkilerini, erek di-
lin özellikleri, deyişleri, ifade biçimleri içinde aktarmaya çalışmayı, 
ama bunu kaynak metinde olmayan etkiler ve anlamlar eklemeye 
kadar götürmek gerektiği zaman seçenekleri çok dikkatle tartmayı, 
kendimi yazarın yerine koymaya çalışmayı tercih ediyorum (ve meş-
hur çeviri paradoksu gereği, öznel olmayan, olaya yazarın zihninden 
bakan bir karar vermeye çalışırken, yazarın zihninden kendimin ne 
anladığıma göre karar verdiğim için yine çok öznel bir karar vermiş 
oluyorum).

Son yıllarda elime geçen iki “yabancılaştırıcı” çeviri örneğini 
büyük ilgiyle, yararlanarak okuduğumu fark edince, diğer yaklaşı-
mın da bazı durumlarda faydalı olabileceğini; yazarın meramını, 
tam olarak ne dediğini anlayabilmek için (özellikle kaynak dili bil-
miyorsak, kaynak kültürün inceliklerine uzaksak) hem yabancılaş-
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tırıcı, hem yerlileştirici çeviri anlayışlarıyla yapılmış çevirileri yan 
yana okumanın ulaşmaya çalıştığımız çeviri idealine daha yakın ol-
duğunu düşünmeye başladım.

III.
Elimdeki ilk kitap, Nikos Kazancakis’in Çilesi’si (Yunanca baş-

lığı Askitiki, alt başlığı “Salvatores Dei” - Tanrının Kurtarıcıları). 
Küçük, fakat Kazancakis’in yıllar boyu üzerinde çalıştığı, etkilendiği 
pek çok felsefeciden (baştan Nietzsche ve Budist felsefe olmak üze-
re) aldıklarını kendi düşünce ve dil dünyası içinde harmanlayarak 
sunduğu, numaralanmış paragraflar halinde yazılmış bir kitapçık 
bu. Kazancakis’in ününü borçlu olduğu romanlarında serimlenen, 
Homeros’un Odysseia’sına zeyl niteliğinde yazdığı devasa, destansı 
şiiri Odysseia’da en geniş çaplı ifadesini bulan hayat görüşünün da-
mıtılmış özü bu kitap. 

Hârun Ömer Tarhan, çeviriyi Kazancakis’in vatanı Girit’te, 
2012’de bitirip imzalamış. Kendini “dilmaç” olarak anıyor ve çeviriyi 
şöyle sunuyor:

(…) bu Türkçe çevirideki Eski Çağ Türkçesinden üretilmiş ya da türlü 
yerel ağızlardan seçilmiş olan sözcüklerin, yeni anlatım biçimlerinin 
ve yazım başkalıklarının Kazancakis’in koşuksu, Eski Yunancaya öy-
künen ve kimi zaman da James Joyce’un “Finnegans Wake” adlı yapı-
tındaki denli ağır olmamakla birlikte kendine özgü sözlükçesi ve Girit 
ağzından oluşan dilinin ve de dilmacın bunu karşılama çabasının so-
nuçları olarak görülmesi dileğiyle... (Kazancakis, 2017, s.6).

Tarhan’ın çevirisi sahiden de zorlu, bu metni yalnızca Türkçe-
den okuyacak okuru özellikle zorlayacak, Kazancakis’in bu yoğun, 
romanlarında işlediği felsefi görüşlerinin çekirdeğini oluşturan kunt 
metnine girmesini belki de zorlaştıracak bir çeviri. Bu iddialı çeviri 
anlayışı yalnızca metnin kendisinde değil, kitabın sunuşunda da kar-
şımıza çıkıyor: Kitabın başlık sayfasında “çevirmen” yerine “dilmaç”, 
sunuşunda “mezartaşı” yerinde Yunus Emre’nin “sin” kelimesini 
canlandırarak “sintaşı” geçiyor. Tarhan, okura yardımcı olmak için, 
kitabın sonuna çeviride kullandığı kelimeleri açıklayan bir sözlük-
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çe eklemiş. Bunların bazıları, Öztürkçe döneminin metinlerine ya 
da Türk edebiyatının eski örneklerine aşina okur için gereksiz, aşina 
olmayan okur için gerekli olabilir; bazıları ise felsefi terimlere kar-
şılık niteliği taşıdığı için açıklama gerektiriyor. Sözlükçenin ilk sekiz 
maddesini örnek olarak sıralamak isterim: 

acun: dünya (kosmos). 
anık: hazır.
arı: temiz (katharos).
armuz: [denizcilikte] rabıta, eklenti çizgisi (armos).
Baştançıkarı: (Peirasmos).
bengi: ebedi.
bilgeliğisaltık: her şeyi bilen, Âlim-i Mutlak (pansofos).
bir araya koyum: sentez, besteleme, yaratı (synthesi) (s.211).

Yalnızca bu örnekleri gören pek çok çevirmenin itiraz edebile-
ceğini düşünebiliriz. Tarhan’ın geçmişte kalmış bir anlayışa uygun 
çeviri jestleri yaptığını, çok yaygın kelimeler yerine artık kullanım-
dan düşmüş kelimeler seçtiğini, kimi örneklerde Yunanca aslıyla 
kökteş Türkçe kelimeyi (sentez, kozmos) kullansa metnin daha anla-
şılır olacağını söyleyebiliriz. İlginç örneklerden biri “Galaksia”: çevi-
ride bu kelime galaksi değil, galaksimiz değil, Samanyolu değil, “Sa-
manuğrusu”. Bu eleştirinin mümkün olduğunu görmek kolay, ama 
Tarhan da bize başka bir şeyler göstermeye çalışıyor: Kazancakis 
de o “geçmişte kalmış anlayışın” birebir yaşandığı, Yunancanın bir 
kültür ve yazı dili olarak tekrar canlandırılıp yaşatılmaya çalışıldığı 
ve bu amaçla halk diline, eski metinlere başvurulduğu bir dönem-
de yazıyordu. Kazancakis’in Yunancası ile Azra Erhat’ların Türkçesi 
arasında sahiden de bir analoji var. İkinci bir noktaya da dikkatimi-
zi çekiyor Tarhan: Bir Yunanlı için “synthesi”, “kosmos”, “fizis” gibi 
kelimelerin bizim sentezimizden, kozmosumuzdan, fiziğimizden 
bazen biraz daha farklı, bazen biraz daha güçlü, bazen biraz daha 
şeffaf anlam yükleri var; bizim bunları birebir aktarmamız her za-
man doğru olmayabilir.

Tarhan’ın çevirisi Yunanca özgün metinle karşılıklı olarak 
basılmış. Ben de bugünlerde Yunanca öğrenmeye çalıştığım için 
önce Yunancasını, sonra çevirisini okuyarak, ders kitabı gibi çalışı-
yorum kitabı; metni daha önce İngilizcesinden okumuş olduğum, 
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Kazancakis’i romanlarından tanıdığım için ne demek istediğini an-
lamakta bana destek olan tutamakların olması işimi kolaylaştırıyor. 

Çeviride dikkatimi çeken başka bir yön de şu: Sözdiziminde 
de sık sık Yunancanın sözdizimine, unsurların Yunanca sıralanışı-
na yaklaşıyor Tarhan. Örneğin “Bir tohumdur Yeryüzü bütün ak-
lımın çevresine ekilmiş” (s.149) gibi bir cümle ile karşılaşınca “bu 
neden ‘Yeryüzü, bütün aklımın çevresine ekilmiş bir tohumdur’ diye 
yazılmamış?” diye sorarak Yunanca cümleyi incelersek, Yunanca 
sözdiziminin çeviriye yol göstermiş olduğunu görüyoruz: “Bütün-
Yeryüzü-dür-bir-tohum / ekilmiş-çevresine-aklımın-benim”. Tar-
han, Yunanca cümlelerin tümünü alıp Türkçe sözdizimine aktarmak 
yerine, cümlelerin altbirimlerini Türkçe sözdizimine aktarıp, bu un-
surları Yunancadakine uygun sıralamış, cümleler bu yüzden devrik. 
Bu nedenle, “o Türkçede öyle denmez” itirazına “ama Yunancada 
tam olarak öyle diyor” diye cevap verebilir.

Bu, Hint-Avrupa dillerinden Türkçeye çeviri yaparken karşılaş-
tığımız genel bir sorun: Türkçenin Özne-Nesne-Fiil yapısı (“Ben ki-
tabı çevirdim”) Hint-Avrupa dillerinin Özne-Fiil-Nesne yapısından 
farklı (“I translated the book”); bu nedenle cümleleri çevirirken, eğer 
devrik cümlelerden kaçınmak istiyorsak, unsurların cümle içindeki 
sıralanışını değiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapınca kimi zaman un-
surların sıralanışındaki retorik değere zarar veriyoruz. Ben, unsur-
ların sırasının retorik değerinin de önemli olduğunu düşündüğüm 
yerlerde cümle yapısına ufak müdahalelerle (örneğin cümleyi böle-
rek) ya da kulağa çok yapmacık, şairane gelmeyen devrik cümlelerle 
sorunu çözmeye çalışıyorum. Tarhan’ın çevirisinde ise bambaşka bir 
çözümle, cümle parçalarını Kazancakis’in Yunancada söylediği sı-
rayla söyleyen bir Türkçeyle karşı karşıyayız.

Bu tercihler, çevirmenin ilk görevinin kitabın meramını oku-
naklı bir şekilde Türkçeye aktarmak olduğunu düşünen okuru şa-
şırtabilir, hatta infiale sürükleyebilir. Öte yandan, Tarhan’ın bu sert 
tercihlerinin bizi Kazancakis’in aslında tam olarak ne dediğine, 
bunu nasıl, hangi yabancılaştırıcı efektlerle dediğine, bunların Türk-
çe eşdeğerlerinin neler olduğu üzerine düşünmeye davet etmesine, 
böylece kitabı okumak, gerçekten okumak isteyen okura yardımcı 
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olduğuna da dikkat çekmek gerek. Okuru yokuşa sürmekse, Çileci 
zaten Kazancakis’e giriş için iyi bir kitap değil; Kazancakis’in yapı-
tının çekirdeğini kırmaya çalışmadan önce meyvenin etli kısmını 
tatmak, romanlarından yüzlerce sayfa okumak, en azından Zorba’yı, 
Greko’ya Mektuplar’ı, Kapetan Mihalis’i aradan çıkarmak daha iyi. 
Yazarın dünyasına bunca yatırım yapmış bir okur için, bu okuma-
lardan sonra girişeceği bu çevirinin ödülleri, zahmetlerini haklı çı-
karabilir belki. İdeal bir çözümde, metnin yerlileştirici, akıcı, “çeviri 
kokmayan” bir çevirisini (Kazancakis’in işbirliğiyle Kimon Friar ta-
rafından yapılan İngilizce çeviri böyle bir çeviri) Tarhan çevirisi ile 
yan yana da okuyabilirdik. 

IV.
Yerlileştirici/yabancılaştırıcı çeviri meselesindeki ikinci örne-

ğim ise bilmediğim bir dilde, İrlandaca yazılmış bir kitabın iki ayrı 
çevirisi. Máirtín Ó Cadhain (1906-1970), çağdaş İrlandaca edebiya-
tın en önemli yazarlarından biri sayılıyormuş; Cré Na Cille (1950) 
adlı kitabı da İrlandacanın en önemli klasiklerinden biriymiş. Kitap, 
2016’da, birkaç ay içinde, aynı yayınevinin (Yale University Press) 
aynı serisinden (“Margelllos World Republic of Letters”) iki ayrı çe-
virisinin yayımlanmasıyla tekrar gündeme geldi: Alan Titley imzalı 
The Dirty Dust ve Liam Mac Con Iomaire ile Tim Robinson’ın ortak 
çevirisi Graveyard Clay. 

Kitapta, bir mezarlıktaki ölüler dile geliyorlar. Kitap tümüy-
le ölülerin ağzından yazılmış; bir ağızdan konuşuyorlar, sesler, 
hikâyeler birbirlerine karışıyor. Gündelik hayattaki dertlerimizi me-
zarda da birebir sürdürerek insanlık halinin saçmalığını gösteriyor 
Ó Cadhain: Ölüler de kimin mezar arazisinin daha pahalı olduğu-
nu, istedikleri gibi pahalı tabuta gömülüp gömülmediklerini merak 
ediyor, geride bıraktıkları dünyanın dedikodularını, çekişmelerini, 
siyasî kavgalarını büyük bir hırsla sürdürüyor kitapta.

Elimizdeki iki çeviriden Titley çevirisi “yerlileştirici”, Iomaire/
Robinson çevirisi “yabancılaştırıcı” stratejiyi seçmiş. Romanın giriş 
paragrafı iki çeviride şöyle:
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Titley (Ó Cadhain, 2015):
Don’t know if I am in the Pound grave, or the Fifteen Shilling grave? 
Fuck them anyway if they plonked me in the Ten Shilling plot after all 
the warnings I gave them. The morning I died I calls Patrick in from 
the kitchen, “I’m begging you Patrick, I’m begging you, put me in the 
Pound grave, the Pound grave! I know some of us are buried in the Ten 
Shilling grave, but all the same...” (s.3).

Iomaire/Robinson (Ó Cadhain, 2016):
I wonder am I buried in the Pound Plot or the Fifteen-Shilling Plot? 
Or did the devil possess them to dump me in the Half-Guinea Plot, 
after all my warnings? The morning of the day I died I called Pádraig 
up from the kitchen: “I beseech you, Pádraig, my child,” I said. “Bury 
me in the Pound Plot. In the Pound Plot. Some of us are buried in the 
Half-Guinea Plot, but even so...” (s.3).

Sadece bu kadar kısa bir parçayı karşılaştırınca gözümüze çar-
pan farklara bakalım: Iomaire/Robinson insan isimlerinin İrlanda-
ca yazımlarını, Titley bunların İngilizceleştirilmiş hallerini kulan-
mış; ilk satırdaki küfür (İrlandacada yaygın olduğu üzere) Iomaire/
Robinson’da şeytan ile ilgili, Titley’de (İngilizcede yaygın olduğu üze-
re) sinkaflı; Iomaire/Robinson “on şilin” yerine “yarım Gine altını” 
(onbuçuk şilin) kullanarak para birimini (ve dönemin fiyatlandırma 
yöntemini) muhtemelen daha doğru aktarmış. Bu bambaşka yakla-
şım, iki çeviride de 300 sayfa boyunca sürüyor: Titley, İngilizce okuru 
için daha kolay okunan, daha akıcı, belki metnin meramını, miza-
hını, gücünü daha iyi yansıtan bir çeviri sunarken, Iomaire/Robin-
son İrlandacaya has şeytanlı deyimleri tekrarlayarak, pek çok deyimi 
doğrudan İngilizceye aktararak, kişi ve yer adlarıyla, ayrıca dipnot-
larla kitabı tekrar tekrar (başlığında da geçen) İrlanda topraklarına 
çekmiş. Titley çevirisi bir çağdaş dünya edebiyatı klasiğini tanımak 
isteyen ama İrlanda’yla o kadar ilgilenmeyen bir okur için, Iomaire/
Robinson ise (sonuçta kitabın temel meselelerinden olan) İrlanda ve 
İrlandalılık boyutuyla ilgilenen okur için amaca daha uygun olabi-
lir. Ama belki de, en iyisi, iki çeviriyi yan yana okuyan bir okurun 
zihninde, o ulaşamayacağı İrlandaca özün ne olduğu, metnin aslında 
tam olarak ne dediği (Iomaire/Robinson, Nazım Hikmet, yabancılaş-
tırıcı) ve bunu hangi efektlerle anlattığı (Titley, Yahya Kemal, yerlileş-
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tirici) daha iyi somutlaşıyor olabilir. Burada da, Kazancakis örneğin-
de olduğu gibi, belki de iki yaklaşıma birden ihtiyaç var. 

V.
Çeviri için sevdiğim bir metafor var: Karmaşık, renkli, girift bir 

kristale bir ışık düşürüp kristalin izdüşümünü elde etmeye benze-
tiyorum çeviriyi. Bu metafor, aslında, çeviriye haksızlık ediyor: Bir 
dilden bir dile yapılan başarılı bir çeviri, üç boyutlu bir kristalin iki 
boyutlu izdüşümü olacak kadar büyük bir anlam, boyut kaybına yol 
açmıyor hiçbir zaman; ama, ne yaparsak yapalım, bir kayıp da olu-
yor. Şakayla karışık, 2 boyutlu değil de (matematikteki fraktal boyut-
lardaki gibi) yaklaşık olarak 2.8 boyutlu bir gölge düşüyor, ama bu 
gölgeye, yansıtma işleminin ve mecranın niteliği sayesinde aslında 
olmayan bazı kıpraşmalar, renkler de ekleniyor diyelim. 

Bir metnin iki ayrı çevirisini ise kristale iki ayrı açıdan birer 
ışık tutulmasına benzetiyorum. İki dili de bilen okur için, kristalin 
bu iki ayrı izdüşümünü inceleyip kristalle karşılaştırmak metni daha 
iyi, daha derinlemesine anlamasına, metinde görmediği incelikleri 
görmesine yardımcı olacaktır; sadece hedef dili bilen okur içinse, iki 
ayrı izdüşümü incelemek, asıl kristalin ne olduğunu kafasında daha 
iyi oluşturmasına, daha iyi tahmin yürütmesine yardımcı olacaktır. 
Bu nedenle, Yahya Kemal’e de, Nâzım Hikmet’e de belli ölçülerde 
hak vermeliyiz. Yerlileştirici çevirinin de, yabancılaştırıcı çevirinin 
de, yazarın meramını aktarmak, yazarın sözlerini hedef dilde yaşat-
mak amacına hizmet ettikleri sürece, çeviri âleminde yeri ve işlevi, 
karşılıklı faydaları var.

KAYNAKÇA
Beyatlı, Y. K. (2004). Rubâiler ve Hayyam Rubâilerini Türkçe Söyleyiş. 
İstanbul: Yapı Kredi.

Kazancakis, N. (2017). Çileci. Hârun Ömer Tarhan (Çev.). İstanbul: 
İstos.



230

Armağan Ekici

monograf 2018/9

Ó Cadhain, M. (2015). The Dirty Dust. Alan Titley (Trans.). New 
Haven and London: Yale University.

________. (2016). Graveyard Clay. Liam Mac Con Iomnaire ve Tim 
Robinson (Trans.). New Haven and London: Yale University.

Rifat, M. (Ed.) (2008a). Çeviri Seçkisi I: Çeviriyi Düşünenler. İstan-
bul: Sel.

________. (2008b). Çeviri Seçkisi II: Çeviri(bilim) Nedir? . İstanbul: 
Sel.



231monograf 2018/9

monograf
Edebiyat Eleştirisi Dergisi

ISSN 2148-3442 
2018/9: (231-239) 

Behçet Necatigil’in Radyo Oyunu  
Evliyâ Çelebi

Başak Öztürk Bitik*1

Türkoloji Profesörü Semih Tezcan’ın hatırasına saygıyla**
2

On yedinci yüzyıl Osmanlı dünyasında ömrünü yeni yerler gör-
meye ve farklı insanlar tanımaya adamış bir seyyah, geçtiği diyar-
lardan derlediği bilgileri zihninde ve notlarında usul usul biriktirdi. 
Evliyâ Çelebi’yi benzersiz kılan onun öğrenme tutkusu ile oluştur-
duğu bu birikimini, kendi dünya görüşü eşliğinde ve sistematik bir 
biçimde Seyahatnâme adıyla tanınan eserinde yazıya dökmesiydi. 

On ciltten oluşan Seyahatnâme’yi bir tür tiyatro sahnesine ben-
zetmek mümkündür. Önce dekoruyla mekân gelir. Evliyâ, geçtiği 
şehirlerin kalelerinden hanlarına, mesire yerlerinden hamamlarına 
hemen her ayrıntıyı not eder. Ardından içine insanı yerleştirir. Kimi 
zaman bir ihtiyarın dilinden ilginç bir hikâye aktararak, kimi zaman 
kendisinin şahit olduğunu belirttiği bir olayı yazıya dökerek yaşan-
mışlık hissini vurgular.

* Doğuş Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi. bbitik@dogus.edu.tr
Yazının gönderim tarihi: 24/11/2017. Yazının kabul tarihi: 04/12/2017.
** Prof. Dr. Semih Tezcan, Almanya’da sunduğu bildirisinin ardından 14 Eylül 2017 günü 
evine dönerken İstanbul’da, havalimanında kalp krizi geçirerek vefat etti. Beklenmedik 
ölümü ailesi, yıllarca emek verdiği Türkoloji Dünyası, öğrencileri ve tüm sevenleri için 
yeri doldurulamayacak bir kayıp ve derin bir sızı yarattı. Bu satırların yazarı, görüşlerini 
ve eleştirilerini iletmesi dileğiyle 13 Eylül günü Semih Hoca’ya bu metni göndermiş ancak 
hayatın “zaman, sevgi, ölüm” çerçevesinde verdiği acı dersin dışında, beklediği cevabı al-
mamıştır ve alamayacaktır.



232

Başak Öztürk Bitik

monograf 2018/9

Evliyâ Çelebi’nin renkli kaleminden çıkan sahneler, asırlar son-
ra bir başka usta kalem tarafından yeniden yorumlanarak yazılır ve 
ortaya bir radyo oyunu çıkar. 1966 yılının Aralık ayının son pazar 
akşamında radyolarını açanlar, şair Behçet Necatigil’in yazdığı yeni 
bir oyunu dinlemeye başlarlar. Bir kapı tokmağının vurulması ve ka-
pının açılmasıyla birlikte meşhur seyyah Evliyâ Çelebi, radyo oyunu 
müdavimlerinin evlerine konuk olur. Necatigil’in Seyahatnâme’nin 
çarpıcı bölümlerinden yaptığı seçkileri şiirsel bir dille oyunlaştırdığı 
bu serüven haftalar boyunca sürer. Radyo başındakiler de Evliyâ’nın, 
fırtınalı havadaki gemi kazasından kurtuluşu, karlı bir kış gecesi ti-
piden sığındığı evin eşkıya yuvası olduğunu anlayarak zekâsı saye-
sinde evden ganimetle çıkışı gibi çeşitli maceralarına tanık olurlar.

On yedinci yüzyılın Evliyâ Çelebi’sini İstanbul Radyosu din-
leyicileriyle buluşturan Behçet Necatigil’in sözcüklerin ve seslerin 
kullanımına hâkimiyeti, sahip olduğu biricik araç ses olan radyo 
oyununun sanatsal gücüne de yansımaktadır. Necatigil’in bu eseri, 
şaşırtıcı bir benzerlikle tıpkı esin kaynağı Seyahatnâme gibi gün ışı-
ğına çıkmak için bir köşede yıllarca beklemek zorunda kaldı. Evliyâ 
Çelebi’nin on yedinci yüzyılın son çeyreğinde Kahire’de kaleme aldı-
ğı tahmin edilen Seyahatnâme, 1742’de İstanbul’a gönderilmiş ve az 
sayıda kopyası çıkarılan eser bir sahafta Doğu bilimci Hammer tara-
fından bulunup 1814’te tanıtma yazısı ile duyuruluncaya kadar ses-
sizce beklemişti.1 Behçet Necatigil’in 1966-1967 yıllarında radyo ya-
yını ile dinleyicilerine ulaşan Evliyâ Çelebi adlı oyunu da basılmadığı 
için unutulmuş, yeniden gün ışığına çıkması, Everest Yayınları’nın 
eseri 2015’te yayımlamasıyla mümkün olmuştur.

Kitabın Türkoloji profesörü Semih Tezcan’ın sunuş yazısı ile 
başlaması okura radyo oyunları, Behçet Necatigil ve Evliyâ Çele-
bi ekseninde bilgi edinerek metne başlama fırsatı sunar. Tezcan, 
Necatigil’in Seyahatnâme’den kendi oyununa pasajlar aktarırken 
değişiklikler yaptığına dikkat çeker. Evliyâ Çelebi’nin normalden 
oldukça büyük bir başı olan çocuğun babası ile arasında geçen ko-
nuşmaları yazdığı bölümü oyuna aktarırken Necatigil’in metne 

1 Bu süreçle ilgili detaylı bilgi için; Tezcan, N. (2011). “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin 
Hammer-Purgstall Tarafından Bilim Dünyasına Tanıtılması Hakkında”. Evliyâ Çelebi Ko
nuşmaları/Yazılar. (s.268-274). İstanbul: YKY. 
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müdahalesini tespit eden Tezcan, “duygulu Behçet Hoca, seyyâhın 
lâtife olarak söylediği bir sözü incitici buluyor, Evliyâ’ya çocuğun 
babasından özür diletiyor” ifadesini kullanır (Necatigil, 2015, s.11). 
Bu tespit, kurmaca unsurlar içeren Seyahatnâme metninden doğan 
radyo oyunu Evliyâ Çelebi’nin de kurmaca açısından incelenmesinin 
faydalı olacağına işaret eder.

Radyo oyunları, dinleyicilerden sadece işitme duyularını kulla-
narak ve hayal gücünün yardımıyla anlatılan hikâyeyi takip etmele-
rini bekler. Bunun için diyaloglar kadar efekt ve akustik kullanımı da 
anlatının diğer ögeleri olarak önemlidir. Oyunun metnini yazarken 
bu unsurlara dikkat ettiği belli olan Behçet Necatigil, radyo oyunla-
rını şiire yakın bir tür olarak gördüğünü ifade eder. Tiyatronun de-
kor, kostüm, ışık gibi olanaklarından uzakta, yalnızca bir mikrofon 
aracılığıyla sesler, efektler ile dinleyicinin hayal gücüne hitap ettiğini 
ve “yazarından, oyuncusundan, dinleyicisinden incelmiş bir zevk 
ve saygı” beklediğini düşünür.2 Oyunun diyaloglarındaki akıcılık 
ve şiirsellik sadece Behçet Necatigil’in şair kimliğinden değil, radyo 
oyunlarına edebî bir tür olarak verdiği özel önemden de kaynaklanır.

Necatigil, Evliyâ Çelebi’nin ilk seyahatinde Bursa şehrine git-
mek üzere Haliç’ten yola çıkışına yer verirken efekt için “martı çığ-
lıkları”, “kürek ve su şıpırtıları”, “seren, demir takırtıları” gibi notlar 
düşer (s.25). Dinleyici de bu sesler eşliğinde Evliyâ Çelebi ile birlik-
te Eminönü’nden yola çıkar. Mudanya iskelesinden atlarla Bursa’ya 
geçerken de “at kişnemeleri”, “gürültüler”, “uzaklaşan nal sesleri” di-
yaloglar arasına serpiştirilir (s.27). Sesin kendisi kadar, azalması ve 
yitimi de metinde sıkça vurgulanır: “rahvan nal sesleri yavaş yavaş 
uzaklaşır” (s.28), “sesler erir, kısa bir sessizlik [olur]” (s.36), “göç boru-
larının yankıları uzaklaşır” (s.134), “sesler yavaş yavaş kesilir” (s.157). 
Bu sayede sahne geçişleri dinleyici için anlaşılır kılınırken dramatik 
etki de sağlanmaktadır. Necatigil’in 1960’lı yıllarda radyo oyunlarına 
efekt hazırlayan ekibin kısıtlı olanaklarını göz önünde bulundurduğu 
anlaşılır. Örneğin padişahın ferman yazdırdığı sahne için “mümkün-
se kâğıtta kamış, kalem cızırtıları!” notunu düştüğü görülür (s.288). 

2 Necatigil’in radyo oyunları hakkındaki görüşleriyle ilgili daha fazla bilgi için; Necatigil, 
B. (2006). “50. Yıldönümünde Dünya Radyo Oyunu Yazarlığı”, Düzyazılar I. Ali Tanyeri 
ve Hilmi Yavuz (Haz.). (s.283). İstanbul: YKY. 
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Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme’nin anlatı zamanında geriye dönüş-
lere sıklıkla başvurur. Bir mekânı anlatırken geçmişe giderek yıllar 
öncesine dair bir anıyı, anekdotu araya serpiştirir. Necatigil bu an-
latıları diyaloglara dökerken akustiğin gücüne başvurur. Örneğin 
Evliyâ’nın, “Şefaât ya Resûlullah” yerine heyecandan “Seyâhat ya 
Resûllah” dediği meşhur rüyasını görmesini ve bu rüyayı yorumlat-
mak için Kasımpaşa Mevlevîhânesi Şeyhi’ne gitmesini zamanda geri 
dönüşle anlatışı gibi Necatigil de buradaki diyalogu “akustik değişir” 
ve “akustik eski hâline döner” notlarıyla verir (s.22). Bu şekilde hem 
dinleyicinin oyunda zaman ve mekân değişimi gerçekleştiğini algıla-
masına yardımcı olmakta hem de değişen akustik sayesinde oyunda 
monotonluğu kırmaktadır. Berber dükkânı önündeki sahne “çarşı 
pazar akustiği” (s.84), nehir kenarındaki konuşmalar “su şırıltıları” 
(s.309), mağara içindeki diyaloglar “boğuk, yankılı akustik” (s.341) 
gibi notların ardından gelir ve oyunun atmosferi canlandırılır.

 Radyo oyunu serisindeki “Van Mağaraları” başlıklı bölüm, 
Necatigil’in Seyahatnâme’de sadece tasvir ve düz anlatı ile aktarılan 
bilgileri akıcı diyaloglara dökmesiyle öne çıkar. Eserin bütününden 
Evliyâ Çelebi’nin mizahî üslubunu yakalayan Necatigil, Evliyâ ile 
Gürcü kölesi arasında geçen eğlenceli bir sahne kurgular. Evliyâ’nın 
mağaralarda “sirke ve bal ve peynir ve zeytun ve zeytun yağı, hatta 
şarâb-ı bî-hicâb dahi vardır kim müsâlaha3

1 içün yahûd mahsûr olan 
kefere re‘âyâ vü berâyâ içün hamr dahi vardır” (IV.251a) şeklindeki 
ifadesi Necatigil oyununda şu şekilde yer alır:

Evliyâ Çelebi: Bak! Bu mağaradaki havzlarda sirke, bal, peynir, zeytun 
yağı, hatta şarâb-ı bî-hicâb var.
Gürcü Köle: Şarap neden var?
Evliyâ Çelebi: Şaraptan ilaç ederler veya mahsur olan Hristiyanlara 
riâyet için verirler. Şarabı ne koklarsın, zındık, yürü! (s.345)

3 Seyahatnâme’nin transkripsiyonunda bu sözcük sehven “müsâlaha” (barışma) olarak 
okunmuştur. (Evliyâ Çelebi. (2001). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi Topkapı Sarayı Kütüp-
hanesi Bağdat 305 numaralı Yazmanın Transkripsiyonu 4. Kitap. Yücel Dağlı ve Seyit 
Ali Kahraman (Haz.). (s.112). İstanbul: YKY.) Yazma metinde ise “ilaç yapma” anla-
mındaki “muâlece” sözcüğü yer almaktadır (IV.251a). Necatigil’in “ilaç ederler” ifadesi 
orijinal metindeki anlamı vermekte ve radyo oyununu yazarken kullandığı Seyahatnâme 
metninin hangi nüsha olduğunu araştırmanın önemini de işaret etmektedir.
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Necatigil’in “Şarabı ne koklarsın, zındık, yürü!” şeklindeki ekle-
mesi, Seyahatnâme’ye aşina olanlar için Evliyâ Çelebi’nin kendi kale-
minden çıkmış gibi durmaktadır. “Hristiyanlara riâyet için verirler” 
ifadesinin de Necatigil’in yaptığı bir ekleme olduğu görülür.

Necatigil, 10 ciltten oluşan Seyahatnâme’nin sadece 2,3,4 ve 5. 
ciltlerinden alıntı yapmıştır.4

2 İstanbul’u içeren 1.cildi atlaması ilgi 
çekici bir noktadır. Hem İstanbul’u tanıtan hem de Evliyâ Çelebi’nin 
çocukluğuna ve gençliğine dair renkli anekdotlar içeren bu cildin 
önemli kısmı İstanbul’un tarihine ve Osmanlı padişahlarına ayrıl-
mıştır. Evliyâ Çelebi, IV. Murad’la bizzat konuştuğunu detaylarıy-
la birlikte sayfalar boyunca Seyahatnâme’ye not düşmüştür. Oysa 
Necatigil’in kendi eserinde üç sahne haricinde, padişahların olduğu 
anlatılara yer vermemesi dikkat çeker. Radyo oyunlarında sadece üç 
sahnede bir padişahın repliği ile metinde rol aldığı görülür.

İlkinde IV. Mehmed, Melek Ahmed Paşa’ya veziriazamlık gö-
revini ihsan etmektedir. Necatigil, Seyahatnâme metninden padişa-
hın kimsenin telkini ve iltiması olmadan, kendi kararıyla buna karar 
verdiğini buyurduğu cümlesini alıntılar (s.240). Seyahatnâme’de IV. 
Mehmed Dönemi anlatılarında, paşalar arasındaki yoğun iktidar 
savaşında Padişah’ın gölgede kalması dikkat çeker. Aynı şekilde Ne-
catigil de radyo oyununda padişahlardan çok paşalara ve Celâlîlere 
yer verir. “Bursa Gezisi”, “Karadeniz Yolculuğu”, “Van Mağaraları” 
başlıklı bölümler dışındaki tüm oyunlarda paşalara, iktidar savaşla-
rına ya da Celâlî isyanları ile ilgili unsurlara rastlamak mümkündür.

IV. Mehmed ikinci olarak “o tarihlerde 15-16 yaşlarında” notu 
düşülerek oyunun kişileri arasında yer alır. Genç padişah tahttadır ve 
Evliyâ Çelebi’nin çok sevdiği Melek Ahmed Paşa’sını, İpşir Paşa’nın 
kışkırtmasıyla kar kıyamet dinlemeden Van’a göndermektedir. Bu 
anlatıdaki diyalogların çoğunun Seyahatnâme’den kısaltılarak alın-
tılandığı görülür (s.283-288). Radyo oyununda padişahın ferman 
buyurmadan önceki repliği şu şekilde aktarılır: 

Dördüncü Mehmet: (Hafif güler) Kaziyye malûm! Tez divit ve kalem 
getirin! 

4 Radyo oyunu için Seyahatnâme’den seçilen metinlerle ilgili kapsamlı bir inceleme için; 
Tezcan, N. (2016). “Behçet Necatigil’in Evliya Çelebi’den Uyarladığı Radyo Oyunları ve 
Osmanlı’da Siyaset”. Toplumsal Tarih, 268, 30-39.
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17. yüzyıl Seyahatnâme metninde Evliyâ Çelebi ise şu satırı yaz-
mıştır: 

Hemân saâdetlü padişah, kaziyye malûm deyüp tebessüm idip ‘Tiz 
devât ve kalem getirin’ dedi. (IV.183b)

Evliyâ Çelebi’nin eserinde karakterlerini konuşturmadaki usta-
lığı ve metninin akıcılığı asırlar sonra bir radyo oyununda dahi bu 
cümlelerinin benzer şekilde kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Üçüncü sahnede bu sefer IV. Murad’ın sesi duyulur. Melek Ah-
med Paşa’nın rüyasına giren padişah “yankılı bir ses ile uzak tan” 
Paşa’yla konuşur ve sahneden çekilir (s.282). Necatigil, Seyahatnâ
me’nin önemli kurmaca unsurlarından olan rüya metinlerinden bi-
rine oyununda yer vererek Evliyâ Çelebi’nin eserine dinleyiciyi bir 
adım daha yaklaştırır.

Radyo oyunlarında uzun monologlar ya da tasvirler yerine 
kısa diyalogların olması dinleyicinin anlatıyı kolay takip edebilmesi 
açısından gereklidir. Necatigil, Evliyâ Çelebi’nin kimi zaman bir pa-
ragrafı bulan renkli ama uzun anlatılarını cümle cümle karakterlere 
dağıtarak bu sorunu aşar. Bu bağlamda “Evliyâ Çelebi Kâğıthâne’de” 
başlığını taşıyan bölüm diyalog tekniği ile olay aktarımının başarılı 
bir örneği olarak incelenebilir. Evliyâ Çelebi, Melek Ahmed Paşa ile 
birlikte bulunduğu Rumeli eyaletinden İstanbul’a dönmüştür. İsmini 
vermediği “yârân-ı safâdan”, “yâr-ı vefâdâr” olarak bahsettiği arka-
daşından Kâğıthane’de düzenlenen şenliklerin ününü işitir ve “yâr-ı 
gâr-ı münasiblerinden beş altı ağa” ile bu şenliğe katılır. Kandiller, 
mumlar, fasıllar, havai fişekler, hokkabazlarla dopdolu bu şenlik-
leri uzun uzun tasvir eder. Necatigil ise bu uzun anlatıları Evliyâ 
Çelebi’nin arkadaşları Ahmed Çelebi ve Vefa Çelebi’ye söyleterek 
metni dinleyici için kolaylaştırır.



237

Behçet Necatigil’in Radyo Oyunu Evliyâ Çelebi

monograf 2018/9

Seyahatnâme
Kâğızhâne nehrinin sâhilinde dı-
raht-ı çınar sâyesinde meks edüp 
gice ve gündüz sohbet-i hâssa 
başlayup gûyâ her şeb u rûz Hü-
seyin-i Baykara zevki ederdik. 
Mâh-ı Recebü’l-müreccebin gur-
resinden tâ şehr-i Ramazânu’l-
mübârekin hilâli nümâyân olun-
ca… (III.172b)

Evliyâ Çelebi
Ahmed Çelebi: Kâğıthâne dere-
sinin kenarında… Çınar ağacı 
gölgesinde
Vefa Çelebi: Gece gündüz soh-
bet-i hâs…
Ahmed Çelebi: Hüseyin Baykara 
fasılları…Receb başlarından Ra-
mazan hilâli görününceye dek… 
(s.236)

Kesik ifadelerin birbirini tamamladığı, yukarıda yer verilen di-
yaloglar hem Evliyâ Çelebi’nin anlatımındaki ana noktaları vurgular 
hem de radyo başındaki dinleyicinin anlatıyı daha rahat takip etme-
sini sağlar.

Necatigil’in Seyahatnâme metninde farklılaştırdığı noktalardan 
bir diğeri, zaman içerisinde toplumda değişen ortak kültürel bilgi-
lerle ilgilidir. Evliyâ Çelebi, Sadrazam Derviş Mehmed Paşa’nın at 
sütü içip semiz at eti ve Çerkez pastası yediği için hasta olduğunu 
yazar. Necatigil ise ortak kültürel bellekte yer alan at eti ve kımıza 
yer verse de, daha az kişi tarafından bilinen Çerkez pastasını5

1 metne 
aktarmaz. Necatigil’in bu gibi düzenlemeleri, dinleyicinin metinde-
ki deneyimden uzak kalmayıp metinle ortaklık kurmasına dair bir 
çaba olarak yorumlanabilir.

İstanbul’un mesire yerlerini sıralayan Evliyâ Çelebi’nin Eyüp, 
Beykoz, Kanlıca, Hisar şeklinde uzayıp giden listesini birebir alın-
tılarken Necatigil’in sadece Sarıkadı’ya yer vermediği dikkat çeker. 
Osmanlı Dönemi’nde mesire yeri olan Sarıkadı’nın [günümüzde 
Sarıgazi, Ümraniye] 1970’li yıllarda kırsaldan gelen göçle birlikte 
sosyokültürel yapısının değiştiği bilgisi6

2 bu yerin mesire olarak po-
pülerliğini yitirdiğini düşünmeyi olanaklı kılar. Aynı şekilde Evliyâ 
Çelebi’nin, şenliklerde ayı, maymun, keçi, eşek ve köpek oynatıcıla-

5 “pasta, pasda: darı lâpası”, Dankoff, R. (2004). Evliya Çelebi Seyahatnâmesi Okuma Söz
lüğü. Semih Tezcan (Çev.). İstanbul: Türk Dilleri Araştırma Enstitüsü.
6 Sarıkadı hakkındaki bilgi için; http://www.sancaktepe.istanbul/tr/sancaktepe-tarihi
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rının yer aldığı anlatısından Necatigil’in bir tek keçiyi çıkardığı göze 
çarpar (s.237). 17. yüzyıl İstanbul’unda keçi dâhil neredeyse her tür-
lü hayvanın gösterilerde kullanıldığı bilgisi Seyahatnâme’den farklı 
kaynaklarda da yer alır. 1720 yılında III. Ahmed’in şehzadelerinin 
sünnet şenliklerinin anlatıldığı Surnâme’nin minyatürlerini hazırla-
yan Levnî, ayı oynatıcısının ayısı ile güreşinin hemen yanında bir 
keçiye binen maymun ve sırığın tepesinde dört ayağını birleştire-
rek düşmeden duran keçiyi oynatıcısı ile birlikte resmetmiştir (Atıl, 
1999, s.194). Necatigil, 1960’lı yılların dinleyicisi için keçi oynatıcılı-
ğının somut bir karşılığı olmadığını düşünmüş olabilir. Öte yandan 
“keçi” sözcüğünün sert sessizleriyle telaffuzunun radyo mikrofonla-
rında patlayacağını şair kulağı hassasiyetiyle sezerek bu sözcüğe yer 
vermemeyi tercih etmesi ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

Behçet Necatigil’in radyo oyunu Evliyâ Çelebi sadece okur için 
keyifle okunan bir metin değil aynı zamanda pek çok açıdan incelen-
meyi bekleyen edebî bir eserdir. Seyahatnâme’nin hangi kısımlarını 
aktarmayı tercih ettiğinden sözcük seçimine, kendi yaptığı ekleme-
lerden kurguya geniş bir yelpazede analiz edilmesiyle kültür tarihi 
ve edebiyat araştırmaları açısından önemli sonuçlar elde edileceği 
muhakkaktır. Semih Tezcan’ın sunuş yazısında dikkat çektiği gibi 
Necatigil’in yaşadığı dönemde Seyahatnâme’nin “orijinaline uygun, 
bilimsel yöntemlerle hazırlanmış, sansürlenmemiş güvenilir bir ya-
yını” yoktu ve varolan yayınlarda da yanlış okumalar söz konusuy-
du (s.11). Bu nedenle Necatigil’in kullandığı metindeki yanlışlıklar 
radyo oyununa da yansımıştır. Örneğin Seyahatnâme’de padişah IV. 
Mehmed, Melek Ahmed Paşa’ya “Mısır ve Bağdat” derken oyunda 
bu ifade “Mısır ve Buğdan” olarak yazılmıştır (s.288). Bunun yanı 
sıra Seyahatnâme’deki “Hâsodabaşı Rûm Hasan Ağa”(III,173b), rad-
yo oyununda yalnızca hasodabaşı Hasan Ağa olarak geçer (s.240). 
Necatigil’in eserin hangi yayınını ya da yayınlarını kullandığından 
yola çıkarak “Rûm” ifadesinin oyunun yazım ve yayım aşamasının 
hangi noktasında çıkarıldığının izini sürmek de mümkündür.

Son oyunun son repliği Evliyâ Çelebi’ye aittir. Necatigil bu son 
repliğin dramatik etkisini yükseltmek için “sesi yankılıdır” notunu 
düşer repliğin başına. Hem Seyahatnâme metni içerisinde hem de 
geçtiği güzergâhlardaki cami, türbe gibi mimarî eserlerin duvarları-
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na, yaşlı ve ulu ağaçların dallarına7
1 Evliyâ’nın sık sık yazdığı şu iste-

ğini vurgulayarak oyunu bitirir: “Nice bin yıl sonra dahî yazdıklarım 
çizdiklerim okuyup dinleyenlerden ve hakîrin ruhuna rızaen-lillah 
el-Fâtiha!...” 
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Akademik çalışmalarda ortaya atılan argümanlara meşruiyet 
kazandırma noktasında iki ana yoldan bahsetmek Orhan Pamuk’un 
konumunu belirleme açısından bir çıkış yolu olacaktır. Birinci gö-
rüş, alan hakkında yeteri kadar çalışma yapılmadığını belirtip bu 
görülmeyen bölgenin sorunsal hâline getirilmesi gerektiğinin altını 
çizerek bir geçerlilik zemini oluşturur. İkinci görüş ise nitelik-nicelik 
ayrımına giderek o ana dek konuyla ilgili pek çok çalışma yapılması-
na karşın nitelik açısından yapılan çalışmaların mebzul miktarda ol-
madığını vurgulayarak kendine bir temel teşkil eder. Orhan Pamuk 
hakkında yapılan çalışmalar özellikle bugünden bakıldığında bu iki 
ana yolla açıklanamayacak konumdadır. Yalnızca YÖK’ün sitesin-
den hareketle küçük çaplı bir araştırma yapıldığında dahi isminde 
Orhan Pamuk geçen 75 tez yapıldığı görülür. 2010 ile 2017 yılları 
arasında her yıl isminde Orhan Pamuk geçen en az beş tez yapılma-
sı da son yıllarda Orhan Pamuk araştırmacılığının arttığını gösterir. 
Nitelik açısından ise özellikle Nüket Esen’in derlediği Kara Kitap 
Üzerine Yazılar Orhan Pamuk araştırmacılığında öncü konumdadır. 
Kitap, Kara Kitap üzerinden farklı bakış açılarını (gelenek-modern-
lik okuması, ayna ve rüya kavramlarının irdelenmesi, Kara Kitap’a 

* İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans Öğrencisi. 
mehmetdayanc@std.sehir.edu.tr
Yazının gönderim tarihi: 13/01/2018. Yazının kabul tarihi: 17/01/2018.



241

“Dünyalar Arası”ndaki Romancının Alımlanışına Yeni Bir Katkı

monograf 2018/9

üstkurmaca olarak bakma vb.) barındıran bir konumda olması ve 
bu çalışma sahasının önünü açması yönüyle öncü; bir yazarın genel 
itibariyle romancılığından ziyade bir kitabına odaklanması yönüy-
le de Türkçe edebiyat açısından özgün bir konumdadır. Bu kitabın 
ardından da yine derleme olan Orhan Pamuk’u Anlamak ve Orhan 
Pamuk’un Edebî Dünyası kitapları gelir. Orhan Pamuk hakkındaki 
çalışmaların Türkçeyle sınırlı olmadığının altını çizmek gerekir. Er-
dağ Göknar, Sevinç Türkkan, David Damrosch, Nilgün Anadolu-
Okur, Micheal McGaha gibi isimlerin sundukları İngilizce metinler-
le Orhan Pamuk araştırmacılığı Türkiye sınırlarını aşar. Taner Can, 
Berkan Ulu ve Koray Melikoğlu’nun derlediği, 2017 yılında çıkan 
Orhan Pamuk: Critical Essays on a Novelist between Worlds kitabı da 
bu hattın bir devamı niteliğindedir. Giriş yazısı haricinde kitapta 10 
yazı bulunmakta, bu yazılardan ikisi doğrudan Masumiyet Müzesi, 
ikisi İstanbul: Hatıralar ve Şehir üzerinden bir okuma yapmaktadır. 
Karşılaştırmalı bir zemin üzerine kurulan iki yazı mevcutken bun-
lardan biri Sessiz Ev ve Kafamda Bir Tuhaflık; diğeriyse Binbir Gece 
Masalları ile Kara Kitap üzerinden tartışma alanı açar. Kar ve Kırmızı 
Saçlı Kadın üzerinden ise birer yazı inşa edilir. Geri kalan iki yazıdan 
biri Orhan Pamuk’un Tanpınar’la ilişkisi bağlamında gecikmiş mo-
dernlik üzerinden anlatı oluştururken diğer yazı da Orhan Pamuk ve 
Türk medyası arasındaki ilişkiye odaklanır. Yazıları tanıtmadan önce 
bu kısa bilgileri vermemin nedeni kitabın da sunduğu bir imkân ala-
nı olarak Orhan Pamuk romancılığını güncelliğiyle birlikte tartışma 
noktasını vurgulamaktır. Zira, hâlen üreten ve yeni bağlamlar sunan 
bir romancının yalnızca ilk romanları (özellikle 2000 öncesindeki 
romanlarını kastediyorum) bağlamında incelenmesi romancıya ba-
kışı sabitler; beraberinde romancıdaki değişimlerin, sürekliliklerin 
önünü kapar. Kitabın Pamuk’u güncelliğiyle birlikte ele alma vasfını 
burada vurgulayıp diğer tartışmaları yazılarla birlikte sürdürmek is-
tiyorum.

Kitabın “Giriş” yazısı kitaptaki yazıları özetlemeden önce ge-
cikmiş modernlik sorunsalı ve emperyalizm, CIA, şarkiyatçılık, Er-
meni lobisi vb. bağlamlardan hareketle hızlıca Orhan Pamuk’a gelir. 
Pamuk da Nobel Ödülü’nü kazandığında bir yandan bu komplo te-
orilerinin muhatabı olur, öte yandan “bizim” Nobel’i kazanmamız 
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noktasında insanlardaki gurur duyma yönünü harekete geçirir. Tüm 
bu tartışmalarla da ilgili bir şekilde sorulan “Türkiye dünyanın nere-
sinde?” sorusuna İstanbul: Hatıralar ve Şehir kitabından mülhem bir 
şekilde cevap verilir: Bu dünyaya merkezî fakat hayalî olarak dahil 
olmaktansa çevreden fakat aktüel bir oyuncu olarak dahil olma. 

E. Kyahhat’ın “The Arriviste or görmemişin romanı: Pamuk and 
Tanpınar on New Turkish Literature” başlıklı yazısı görmemiş yahut 
sonradan görme (newcomer, Johnny-come lately, climber, noueve-
au riche) tabiriyle Türk modernleşmesinin gecikmişliği arasında bir 
ilişki kurarak zeminini oluşturur. Türkçedeki görmemiş yahut son-
radan görme ifadesinin bir yanının gecikmiş modernliği imlediği 
belirtilir; bu hattan haraketle Tanpınar da referans alınarak sonra-
dan görme hâlinin Pamuk romanları üzerinden (Beyaz Kale’den Yeni 
Hayat’a, Benim Adım Kırmızı’dan Kar ve Masumiyet Müzesi’ne) dik-
katle inceleneceği söylenir. Gecikmiş modernlik kavramı Tanpınar, 
Ziya Paşa, Ahmet Mithat, Ömer Seyfettin üzerinden tartışılmasına 
karşın yazının iddia ettiği üzere tartışma Orhan Pamuk romanları 
üzerinden ilerlemez. Bir başka deyişle tartışma (iddia edilenin aksi-
ne) romanlardan ziyade fikir yazılarından hareketle ilerler. Khayyat 
bu görmemişlik yahut sonradan görmelik tartışmasında Pamuk’u 
farklı bir konuma yerleştirir. Pamuk’u Khayyat’a göre “biricik” yapan 
“görmemişlik” durumunu bir sanat formuna çevirmesidir. Buna ek 
olarak Khayyat’ın sonuç kısmında vurguladığı üzere Orhan Pamuk’u 
bir Türk romancısı yapan nokta ile Tanpınar, Ziya Paşa, Ahmet Mit-
hat ve Ömer Seyfettin’i bir edebiyatçı yapan nokta aynı değildir. 
Khayyat’ın (2017) diliyle söylenecek olursa Pamuk, kendi dünya-
sının daraltılmış bir merkezi olan İstanbul’la belki de Tanpınar’ın 
işaret ettiği yönde dünya edebiyatının büyük, nahif ve duygusal bir 
romancısı olarak durur. Geçmişin ve bugünün sakinlerinin eğlen-
ce, kızgınlık, umutsuzluk, umut ve hatıralarından; şehrin ışıkları ve 
renklerinden hareketle hikâyeler tasarlar (s.32).

 Adam McConnel’ın “Dependable Content for Political Junctu-
res: Orhan Pamuk and Turkish Media” yazısı Pamuk’un alımlanma 
biçimini yalnızca tekil bir olay olarak konumlandırmaktan ziyade 
Türkiye modernleşmesinin aydınlara biçtiği rol bağlamının da altı-
nı çizer. Yazı başlangıçta bir yanda Murat Bardakçı’nın “Çüş Orhan 
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Pamuk, Çüş” yazısını, öte yanda ise Özüm Hanım’ın “Orhan Enişte-
nizden Feminizme Kırmızı Saçlı Yeşil Işık (feat. Hadi Yine İyisiniz)” 
yazısını gerek sağ gerekse sol cenah tarafından Pamuk’un makbul 
görülmemesi bağlamında sunar. Orhan Pamuk’un Nâzım Hikmet 
Kültür Merkezi’ne kimi solcular tarafından alınmaması ve bu grup 
tarafından Nâzım Hikmet’te bulunup Pamuk’ta bulunmayan “ay-
dınlanmacı, barışsever ve anti-emperyalist” (McConnel, 2017, s.40) 
nitelikler olduğunun söylenmesi Pamuk’un alımlanmasında yazıda 
sunulan örneklerden biridir, ki nitekim bu örneğin ardından Tür-
kiye Cumhuriyeti’nde entelektüellere bahşedilen rol bağlamında 
köklere inilmek suretiyle İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden bahsedi-
lir. McConnel’ın da belirttiğine göre Tanzimat döneminde Osman-
lı eliti kendini devleti koruma ve güçlendirme adına Osmanlı halkı 
için rehber olarak görürken, entelektüellerin bu sosyo-politik rolü 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında da devam eder, fakat bu seferki proje 
Türk ulus-devleti için yeni bir toplum yaratmak ve halkı modern-
leştirmektir (s.42). Yazarın iddiasına göre, Türk entelektüellerinden 
beklenen, Türk toplumu adına politik bir rol icra etmektir; Pamuk’a 
da bu nispet dahilinde bakılmaktadır. Bu tespitin ardından Pamuk’un 
1980’lerden itibaren nasıl alımlandığı tartışılır, sonuç itibariyle 
Pamuk’un görüşlerinin tam anlamıyla bir yöne bağlı olmadığından 
politik perspektif noktasında kimseyle birleşemediği söylenir.

Hande Gürses’in “Voices of Dissent: Belonging and Identity in 
Silent House and A Strangeness in My Mind” yazısının odak noktası 
Pamuk’un Sessiz Ev ve Kafamda Bir Tuhaflık romanlarındaki çokses-
li (polyphonic) anlatı tarzının kullanımını tartışmaktır. Yazının iddia 
ettiği gibi her iki romanda da olaylar üzerine karakterlerin bireysel 
bakış açıları birinci tekil anlatımla ifade edilir. Anlatı teknikleri dı-
şında bu yazının konusu zaman, mekân, olay örgüsü ve karakterlere 
odaklanarak ilerler. Bu açıdan yazı bir iddia ortaya atıp onu açık-
lamaktan ziyade belli kavramlar eşliğinde romanları analiz etme 
niyetindedir. Örneğin, mekân bağlamında, Sessiz Ev’de mekânların 
daraltılmış ve sarih sınırlarla birbirinden ayrılmış olduğu buna kar-
şın Kafamda Bir Tuhaflık’ta daha muğlak, geçirgen, sınırları belli ol-
mayan mekânsal deneyimler sunulduğu söylenir; Gürses’in (2017) 
deyimiyle Sessiz Ev’de şehir geçmiş başarısızlıkların ve kaybedilen 
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umutların bir hatırlatıcısıyken Kafamda Bir Tuhaflık’ta ise hayallerin 
ve fırsatların alanına dönüşür (s.66). Bu anlamda Kafamda Bir Tu-
haflık romanı daha geçirgen, sınırları belli olmayan bir konumdadır. 
Mekânsal, zamansal yahut karakterler bakımından iki roman ara-
sındaki farklılık başlangıçta iki romanda da var olduğu iddia edilen 
çoksesli yapının da farklı şekillerde tezahür etmesine sebebiyet verir. 
Her iki romanda da karakterler anlatıcı olarak var olur ve buradan 
hareketle çoksesli bir yapı kurgulanırken Sessiz Ev’de daha klostro-
fobik bir ortam söz konusudur. Karakterlerin birbirleriyle olan di-
yaloglarından çok hepsinin kendine ait hikâyesi vardır, diğerleriyle 
olan ilişkiden ziyade “kendi”nin sınırlarında gezilir; Kafamda Bir 
Tuhaflık’ta ise Derrida’nın différance kavramından da hareketle an-
latıcıların sürekli yer değiştirmesi, birbirlerinin yerine geçmesi du-
rumu söz konusudur.

Sevinç Türkkan’ın “Pamuk, the Storyteller: Elements of The 
Thousand and One Night in The Black Book” yazısı Orhan Pamuk’un 
Kara Kitap romanının unsurlarının hikâye anlatma tekniği nokta-
sında Binbir Gece Masalları’nı hangi açılardan benimseyip temellük 
ettiğini gösterme; bunu yaparken de Türkiye toplumunun politik aç-
mazlarını da bu okumaya eklemleme gayesindedir. Bir yandan Bin-
bir Gece Masalları’nın materyallerinin nasıl benimsendiği vasfının 
altı çizilirken diğer yandan bu durumun politik eleştiri ve kültürel 
devingenlik noktasında nasıl icra edildiği tartışılır. Yazının kuruluş 
noktasında ise Kara Kitap’ın Pamuk’un diğer romanlarından nasıl 
ayrıldığının altı çizilir. Yazıda belirtildiği üzere Pamuk, Cevdet Bey 
ve Oğulları, Sessiz Ev ve Beyaz Kale’de sanatsal ilhamını Batı edebiyat 
modellerinden almışken Kara Kitap’ta yüzünü Doğu’ya döner (Türk-
kan, 2017, s.85), fakat burada Doğu’ya dönmenin bağlamı da uygun 
bir şekilde çizilmelidir. Türkkan’ın altını çizdiği üzere Pamuk “dünya 
edebiyatı”nın milliyetçi arzularını ve onun merkez-periferi şeklinde-
ki ikili mantığını görür ve bu açmazdan şu şekilde çıkar: Faulkner 
ve Bernhard model alındığında Pamuk bu isimlerin merkezde bu-
lunmalarından mütevellit periferideymişçesine yazar; Dostoyevski 
ve Borges model alındığında ise Pamuk bu isimlerin periferide ol-
masından hareketle konumunu merkeze taşır (s.87). Pamuk’un bir 
dünya romancısı olduğu belirlendikten sonra ise amacı belirgin olan 
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Binbir Gece Masalları ile Kara Kitap karşılaştırmasına gidilir. Özel-
likle Kara Kitap’ın “Karlı Gecenin Aşk Hikâyeleri” ve “Uzun Süren 
Bir Satranç Oyunu” bölümleri yeniden yazma, çevirme, edebî olarak 
kendine mal etme noktasında odak metinlerdir. Türkkan’ın yazının 
sonuç kısmındaki tespiti ise şu şekildedir: Binbir Gece’yi unutmak 
suretiyle Pamuk Binbir Gece’yi yazdı (s.105). 

Zafer Doğan’ın “Provincialism in Orhan Pamuk’s Snow and 
Tur key’s Controversial Political History” yazısı iki bölümden oluşur. 
Yazar, ilk kısımda son 60 yılda Türkiye politikasını şekillendiren taş-
ralılık ve Batılılaşma konularını analiz etmeye odaklanırken, ikinci 
kısımda amaç, çağdaş Türk düşünürlerinden hareketle Pamuk’un 
politik görüşlerini mercek altına almaktır. Yazının iki bölüme ayrıl-
ması ile Kar’a ve Pamuk’a bakışın da ikili bir seyir izlemesi koşutluk 
gösterir. Birinci kısımda Doğan (2017) şu ifadelere yer verir: “Kar 
romanını başarılı kılan, taşralılık durumunu çok etkili bir şekilde 
aktarmasıdır. Kars hem İstanbul hem de Avrupa karşısında iki defa 
taşradır…” (s.118). Buna paralel olarak da Pamuk hakkında şu sa-
tırlara yer verilir: Pamuk’un bakış noktası tarafgirliğe işaret etmez; 
Doğu’daki Batı’dan yahut Batı’daki Doğu’dan ziyade Pamuk yeni bir 
bakış açısı sunar: Birbirini anlamaya çalışmak (s.120). Romanın ilk 
kısmına değer yargılarıyla bakma durumu (başarılı ve tarafgir ifa-
delerini kastediyorum) yazının ikinci kısmında devam eder. Fakat 
yazı değer yargılarını bu sefer karşı pozisyon üzerinden işlemektedir. 
İkinci kısımda roman üzerinden yapılan tespit, politik temsiliyetler-
de denge sorunu olduğu minvalinde temayüz ederken, romandan ve 
Pamuk’un diğer yazılarından/söyleşilerinden hareketle Pamuk üze-
rine söylenen, İslamcılarla liberaller arasında kurulacak demokratik 
ittifak anlayışının yazar tarafından desteklendiği şeklindedir. Yazı, 
Kar’ın edebiyat standardı noktasında başarılı olduğu, fakat aynı mü-
kemmelliyete politik roman olma noktasında ulaşamadığı tespitiyle 
de neticelendirilir.

İnci Sarız-Bilge’nin “The Hidden Symmetry in Life-Writing: 
Pamuk’s Istanbul: Memories and the City” yazısı İstanbul: Hatıralar 
ve Şehir’deki kendilik (self) ile kentsel mekân arasında kurulan etki-
leşime odaklanır. Anlatının otobiyografik yapısındaki mekânsallık 
ve hafıza süreçlerinin birbirine bağlı olduğu söylenirken kitabın 



246

Mehmet Şamil Dayanç

monograf 2018/9

otobiyografik tasarımı iki paralel simetrik yapıyla açıklanır. Bu iki 
yapı İnci Sarız-Bilge (2017) tarafından şu şekilde aktarılır: Birincisi 
Pamuk’un, açık bir şekilde, yaratıcılığını sürdürmek amacıyla inşa 
ettiği geçmişin ve günümüzün kimlikleridir. İkincisi ise İstanbul’un 
sosyo-tarihsel ve kültürel tarihinin gelişimi açısından Pamuk’un ki-
şisel hayatı ve şehir anlatısı arasındaki ilişki bağlamında inşa edilir 
(s.142). Yazı zeminini kendilik ve hakikat kavramlarından hareketle 
20. yüzyıldan itibaren yaşam yazınındaki (life-writing) üç dalgadan 
bahsederek kurar. Sarız Bilge’nin aktardığı üzere başlangıçta değer-
lendirme kıstası biyografik gerçeklere uygunlukken, ikinci dalgada 
vurgu “ben”in ifadesi ve oluşumu noktasında öz-anlatıma evrilir. 
Üçüncü dalgada ise yaşam yazını noktasında temel sorunsal benin/
kendiliğin temsilidir (s.144). Son 30 senedir üçüncü dalgaya katkı-
lar sürmekteyken Pamuk da bu bağlamda konumlandırılır. Bu pa-
tikadan hareketle Pamuk’un otobiyografisine yaklaşılır; anlatıdaki 
öz-tutarlılığın simetri kavramıyla belirdiği iddia edilir. Gizli simetri 
kavramından hareketle Pamuk’un İstanbul’u açımlanmaya çalışılır. 
Sarız-Bilge’nin tespit ettiği iki gizli simetriden ilki Pamuk’un yazar 
olması noktasında belirirken ikincisi ise Pamuk ve İstanbul arasın-
daki kader birliği şeklinde sunulur (s.151).

Beyza Lorenz’in “Provinciality and the City in Pamuk’s Istanbul” 
yazısı şu ifadelerle anlatısını kurar: Orhan Pamuk, İstanbul: Hatıra-
lar ve Şehir’de, şehri merkez ve çevrenin, içeridekiyle dışarıdakinin, 
geçmiş ile şimdinin eşzamanlı bir şekilde yer alması şeklinde tasvir 
eder (Lorenz, 2017, s.160). Bu ifadeler Orhan Pamuk’un İstanbul’u 
nasıl alımladığını belirtmekle kalmaz aynı zamanda Lorenz’in de an-
latı yapısının temelini oluşturur. Lorenz’in ifade ettiğine göre Pamuk 
İstanbul’un 20. yüzyılın ikinci yarısındaki taşralılığını iki belirleyici 
politik, sosyal ve ekonomik bağlamda ele alınabilecek olayla açıklar. 
Bunlardan birincisi 1923’te başkentin İstanbul’dan Ankara’ya taşın-
masıdır. İkincisiyse Anadolu illerinden İstanbul’a yapılan göçlerdir. 
Bu iki olay şehrin ekonomik ve sosyal karakterini geri dönülemez bir 
şekilde değiştirir. Pamuk bu değişimlerin ardından yeni mekânsal 
kurulumuyla şehri yeniden hayal eder. Yazıda İstanbul ve Pamuk 
noktasında farklı bağlamlarda yinelenerek altı çizilen husus ikilik ve 
iç içe geçmişliktir. Bu iç içe geçmişlik durumu İstanbul’un tür nokta-
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sında da ele gelmez bir konumda olmasına sebebiyet verirken özel-
likle Pamuk’a atfedilen şehre içeriden ve dışarıdan bakma/bakabilme 
niteliği noktasında vurgulanır. Lorenz’in (2017) ifadesiyle İstanbul’da 
taşralılık iki şekilde ön plana çıkar; ilki Türkiye’nin Avrupa’yla ilişkili 
olan taşralı konumu, ikincisi ise 1960’larda ve 1970’lerde ekonomik 
ve sosyal şartların değişmesi sonucu İstanbul’un taşralılaşmasıdır 
(s.164-165). Kitapta da aktarıldığı üzere bu ikilik ve iç içe geçmiş-
lik bizzat Pamuk’un kendisinde de ifadesini bulur. Pamuk bir yan-
dan İstanbul’un kaderi olduğundan bahsederken öte yandan hiçbir 
zaman İstanbul’a ait olamadığını belirtir (aktaran Lorenz, s.172). Yazı 
sonuç kısmında da makalede yapmaya çalıştığını şu şekilde açıklar: 
Bu yazıdaki hedef Pamuk’un İstanbul perspektifini Batılı bakış açı-
sından hareketle ürettiğini belirtmek değil, imparatorluk sonrası me-
lankoli döneminin eşikte olma hâlinin zirvesini göstermektir (s.179).

Hülya Yağcıoğlu’nun “Bridging the Gap between People and 
Things: The Politics and Poetics of Collecting in Pamuk’s The Mu-
seum of Innocence” yazısında Masumiyet Müzesi, koleksiyonculuğa 
psikolojik ve sosyo-kültürel düzlemde değinen metinsel bir müze 
olarak görülür; koleksiyonculuğun kişisel ve kültürel çağrışımlarına 
odaklanarak bu ediminin poetika ve politikası incelenir. Romanda 
koleksiyonculuğun ilk evresinin Kemal’in Füsun’a duyduğu aşktan 
hareketle kişisel bir çaba olarak başladığı belirtilir (Yağcıoğlu, 2017, 
s.186). Başlangıç noktasında sistematik bir koleksiyonculuk yoktur; 
Füsun’un yokluğuyla başa çıkabilme derdi ön plandadır. İlk evre Yağ-
cıoğlu tarafından nesneler aracığıyla kurulmaya çalışılan güvenlik 
alanı olarak tanımlanır (s.187). Bu başlangıç anının ardından birik-
tirme süreci başlar, ki burada da biriktirmenin modern olmayan yö-
nünün altı çizilir. Zaten Kemal için de biriktirme evresinin ardından 
sistemli bir koleksiyonculuk evresi başlayacaktır. Yağcıoğlu’nun da 
altını çizdiği üzere biriktirme, değerinden bağımsız bir şekilde nes-
neleri bir araya getirmek iken koleksiyonculuk ise düzene sokma ve 
kataloglamayla ilişkilidir (s.188). Nesnelerin düzenli bir şekilde bir 
araya getirilmesi ise Kemal’in Füsun’la olan keyifli anılarını somut-
laştırma isteğinden kaynaklanmaktadır. Fakat altını çizmek gerekir 
ki Yağcıoğlu’nun da belirttiği üzere müzenin nesneleri Kemal’in ha-
yatının spesifik anlarını tam olarak kayda almaktan ziyade Kemal’in 
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anılarını hatırlatma gayesi güder (s.190). Bu alanlar yazıda kişisel 
tarafa işaret ederken kültürel düzey olarak açıklanan ise 20. yüzyılın 
ikinci yarısında İstanbulluların da kullandığı basit, gündelik hayat 
nesnelerini sergileme boyutudur. Yağcıoğlu’nun iddia ettiği üzere 
Pamuk bütün bir kültürü Kemal’in nesnelerini kullanma suretiyle 
hem sosyo-ekonomik boyutu hem de şiirsel-ruhanî noktayı anlama 
yolunu açmaktadır (s.199).

Gönül Eda Öztürk’ün “The Quest for Home and Identity: Mo-
dernity and Innocence in Pamuk’s The Museum of Innocence” ya-
zısında romanın modernite üzerine söylemini açığa çıkarmak için 
hafıza rejimi ve Türkiye’deki modernleşme süreci analiz edilir. Bu 
iki noktadan hareketle iki sorunsallaştırma alanı açılır. Öncelikle 
“ev” modern Türkiye’nin bir alegorisi olarak alınır; ardından roman 
kahramanlarının kimlik krizleri modernleşme süreci ve romanın 
geçmişe bakışıyla ilişkili bir şekilde konumlandırılır. Yazının temel 
stratejisi kavramları anahtar olarak alıp bu anahtarlarla metni açma-
ya çalışmaktır. Örneğin ev, ait olma ve bir kimlikle ilişkilendirilirken 
modernite kavramı ise geçmişle bağı kesme noktasında tanımlanır. 
“Kemal’in geçmişe değişmeyen bir anlam paranteziyle bakmasıyla 
modernitenin zamanı nötr, homojen ve stabil olarak alması arasın-
daki ilişki Masumiyet Müzesi’nin zaman kavramının bir simgesi-
dir” (Öztürk, 2017, s.206). Ev, modernite ve kimlik kavramları ya-
zının anahtar kelimeleri olarak okunabilir. Modern bir özne olarak 
Kemal’de evsizlik fikrinin baş göstermesi, modernitenin geçmişle 
bağını kesmiş olması ve Kemal’de ancak “geçmiş”in bir ev hüviyeti 
kazanabilmesi, bu kavramlara karşılık gelen örnekler olarak sunulur. 
Yazı bu kavramlar ışığında verilen örneklerle ilerler ve sonuç kıs-
mında şu tespitleri yapar: “Roman mutlakiyetçilikten ve özcülükten 
kaçamaz” (s.227). Bu tespit ise romanda geçmişin bir bütün olarak 
görülmesi, kurumlardan kaçış olarak bireyin mutlaklaştırılması şek-
linde açıklanır; roman Avrupa-merkezciliği, şarkiyatçı söylemi dola-
yısıyla eleştirilir. Fakat burada şunu da belirtmek gerekir ki yazıda da 
modernite kavramı özcü/kesif bir şekilde ele alınır, geçmişle bağla-
rın kopartılması şeklinde sunulur. Bundan dolayı, yazının Pamuk’u 
eleştirdiği hattan hareketle yazıya yekpare bir geçmişten bahsedile-
bilir mi sorusunu sormak burada anlamlı olacaktır.



249

“Dünyalar Arası”ndaki Romancının Alımlanışına Yeni Bir Katkı

monograf 2018/9

Elif Türker Gümüş’ün “A Novel Like a Well: A Girardian Reading 
of Pamuk’s The Read- Haired Woman” yazısı Kırmızı Saçlı Kadın ro-
manının daha derinden incelendiğinde (Doğu-Batı ayrımından zi-
yade) odak noktasının baba-oğul çatışması olduğunu iddia eder; id-
diasını açıklarken ise Girard’ın arzu üçgeni kavramından yararlanır. 
Arzu üçgeni, arzulayan, arzu nesnesi ve dolayımlayıcıdan hareketle 
kurulur; Girard, dolayımlayıcı aracılığıyla üstü örtülmüş kışkırtıcıyı 
ön plana çıkarır. Bu şekilde arzu ilişkisi özne yahut nesne odağın-
dan çıkar. Türker Gümüş, roman boyunca arzu üçgeninin değişen 
çehrelerinin peşine düşer; yaptığı temellendirmelerden de hareket-
le Kırmızı Saçlı Kadın, Babamın Bavulu ve Orhan Pamuk okuması 
yapar. Fakat bu karşılaştırma alanından önce Türker Gümüş (2017) 
“aslında” kelimesinden hareketle romanın arzu nesnesini farklı bir 
noktaya çeker. Şöyle ki, “Fakat Kırmızı Saçlı Kadın’ın ve romanın 
son cümlesi, arzu nesnesinin yazmak olduğunun bir kere daha altını 
çizer” (s.240). Romanın ilk ve son cümlelerinde “aslında” kelime-
si geçer, anlatıcı tarafından aslında yazar olmak istendiği vurgusu 
yapılır. Yazının iddia ettiğine göre aslında romanda başka bir alan 
tartışılmak istenmektedir. Bu doğrultuda Cem-Enver ile Gündüz 
Pamuk (Pamuk’un babası)-Orhan Pamuk karşılaştırması yapılır. Bu 
hattan hareketle Türker Gümüş tarafından şu yorum gerçekleştirilir: 
Orhan Pamuk normal şartlar altında bu romanı “romancı Orhan’a” 
yazdırırdı. Fakat birtakım dedikodulara neden olacağı gerekçesiy-
le muhtemelen Enver adında kurmaca bir “oğul”a yazdırır. Böylece 
bir yandan Cem ile Orhan Pamuk arasındaki benzerlik tolere edilir, 
öte yandan Gündüz Pamuk’un da yazar olma hevesi göz önünde bu-
lundurulduğunda ve Pamuk’un babasına duyduğu kırgınlık da he-
saba katıldığında Pamuk, babasından intikamını almış olur (s.245). 
Yazının iddiasına göre Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın’da Odipus’un ve 
Sührab’ın hikâyesini ön plana alarak kendi yazar olma arzusunu giz-
lemektedir.

Genel itibariyle akademik bir yazıyı, özel olarak ise bir tanıtım 
yazısını sıfatlarla donatmak, tespitlerin temellendirilmesini engeller 
mahiyette olsa da bu kitaptaki yazıların hemen hepsinin belli bir 
kalitenin üstünde olduğunu belirtmek, yazılarda vadedilenle orta-
ya konulan arasında “büyük oranda” bir mütekabiliyet olduğunun 
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altını çizmek gerekir. Vadedilen ile ortaya konulan arasındaki uyu-
mun benzeri ise kitabın ismine yansır. Yazıların hemen hepsinde 
Pamuk’un “dünyalar arasında” olma vasfının altı çizilir; bu noktada 
yazılarla kitabın ismi arasında da bir uyum vardır. Kitabın konumu-
na dair altını tekrar çizmek istediğim bir diğer husus ise incelenen 
metinlerin Pamuk’un “büyük romanları” olarak sunulan Beyaz Kale, 
Kara Kitap, Yeni Hayat ve Benim Adım Kırmızı ile sınırlı olmayışıdır. 
Bu tarz bir muhafazakâr tutumdansa Masumiyet Müzesi, Kafamda 
Bir Tuhaflık ve Kırmızı Saçlı Kadın gibi Pamuk’un son dönemdeki ro-
manlarına yaklaşan yazıların da bulunması Pamuk araştırmacılığını 
durağanlıktan çıkarır, devingen hâle getirir. Son olarak “Pamuk’u di-
siplinlerarası okumak” noktasının altını çizerek yazıyı sonlandırmak 
istiyorum. Kitaptaki yazılar büyük oranda edebiyat, sosyoloji ve kıs-
men de politika ışığında inşa edilir. Burada, Pamuk’u okuma nokta-
sında disiplinlerarasılığın kapsamını genişletmek metinleri formüle 
etme açısından farklı okuma yöntemlerini de ortaya koyacak; tartış-
maların sınırlarını genişletecektir.
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dürmekle suçlanan iki deniz piyadesinin yargılandığı Rob Reiner’ın 
Birkaç İyi Adam (A Few Good Men) adlı filminin konusu olmuştur. 
Askeri savcı iki deniz piyadesinin eylemlerinin kasti cinayet olduğu-
nu iddia eder ancak savunma sanıkların sadece “Kırmızı Kod”u uy-
guladıklarını kanıtlamakta başarılı olur. “Kırmızı Kod”, deniz piya-
delerinin etik kodlarının çiğnenmesi durumunda, eşit rütbelilerinin 
ve üstlerinin görüşlerine göre deniz piyadelerine silah arkadaşlarını 
gizli kapaklı, gece yarısı dövme yetkisi verir.

Kırmızı Kod’un işlevi oldukça ilginçtir; suç eyleminin bağış-
lanmasıdır – bu eylem silah arkadaşlarını yasadışı cezalandırmadır. 
Ancak kod aynı zamanda kişinin grupla bağlantısını tekrar doğru-
lamaktadır – grup değerleri ile ilgili yüksek bir tanımlama eylemi 
gerektirmektedir. Böyle onaylanmamış, söylenemeyen bir kod, an-
cak gecenin perdesi altında sürdürülmelidir. Halkın önünde herkes 
bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranır ve hatta 
varlığını açıkça inkâr eder. Grup kimliğinin buyruğuyla bağdaşmak 
adına, bireyin üzerinde güçlü bir baskı yaratan bu uygulama, en saf 
haliyle “toplumun ruhunu” temsil eder. Aynı zamanda kamu yaşa-
mının açıkça belirtilen yasalarını ihlal eder. (Suçlanan iki asker ise 
Büyük Öteki’nin -burada kamusal yasalardır- Kırmızı Kod’un ha-
riç tutulmasını kavrayamamaktadırlar. Umutsuzca kendilerine neyi 
yanlış yaptıklarını sorarlar; çünkü onlar sadece üstlerinin emirleri-
ni uygulamışlardır). Yasadaki bu ayrılık, yani yazılı olan resmi yasa 
ile yazılı olmayan ve resmi yasa altında bulunan, ahlaksız gizli yasa 
arasındaki ayrışma nereden gelmektedir? Kamu hukukunun eksik, 
bütün olmayan karakterinden: Açık, resmi yasalar yeterli değildir, 
bu nedenle, bir tür gizli yazılı olmayan yasalar ile resmi yasalar ihlal 
edilir. Bunun sonucu olarak kişisel mesafelerini koruyan ve “toplu-
mun ruhu” ile tamamen özdeşleşmeyen bazı kimseler hedef alınır. 

Bundan dolayı sadizm, hukukun sembolik olarak sosyal hayatı 
düzenleyen ve toplumsal barışı sürdüren ego-ideal’in ve onun ah-
laksız, süperegosal karşıtının hukuksal alanda birbirinden ayrılma-
sına dayanır. Bakhtin’in yaptığı sayısız analizin ortaya koyduğu gibi, 
resmi yasaların periyodik ihlalleri sosyal düzenin temelidir ve bu 
ihlaller sosyal düzenin istikrarının şartı olarak görülür. (Bakhtin’in 
ya da daha ziyade onun bazı takipçilerinin hatası, “sosyal hiyerar-
şinin karnavalesk askıya alınmasının” önemli bir formu olarak linç 
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partilerinde sessizliği sürerken, bu ihlalleri idealize bir durum ola-
rak sunmalarıdır). Bir topluluğu bir arada tutan şey, “normal” yani 
günlük süreçlerini düzenleyen yasalarla özdeşleşmelerinden ziyade 
yasanın belli bir biçimde ihlal edilişi, yasanın askıya alınışı ile özdeş-
leşmesidir. (Psikoanalitik terimde, özel zevk biçimiyle).

1920’li yıllarda Amerikan’ın güneyinde bulunan beyaz topluluk-
ların küçük kasabalarına dönelim. Bu bölgelerde resmi hukukun oto-
ritesinde olan resmi yasalara şüpheli ikizi eşlik eder. Gece terörü Ku 
Klux Klan, bu dönemde güçsüz siyahları linç ediyordu. Beyaz bir ada-
mın işlediği küçük kanun suçları kolayca affedilir, özellikle de suçlarını 
ahlak kuralları ile meşrulaştırdıklarında topluluk onları hala kendile-
rinden biri olarak benimserdi. Ancak kişi, ait olduğu toplumun yasayı 
ihlal biçimini benimsemediği anda etkili bir şekilde aforoz edilir -kişi 
Klan’ın linç ritüelinde bulunmayı reddederse veya onları yetkililere 
bildirirse ihbarcıları kendilerinden biri olarak görmemeye başlarlardı 
(tabii ki, yetkililer bu durumun duyulmasını istemezler çünkü bu linç 
ritüelleri kendi gizli yönlerini temsil eder). Nazi toplumu, ortak ihlal-
lere katılımın yol açtığı benzer bir suçluluk dayanışmasına dayanıyor-
du. Huzurlu Volksgemeinschaft’ın (halk topluluğu) karanlık tarafına 
geçmeye hazır olmayanlar geçmeye zorlandı: gece soykırımı, politik 
karşıtların dövülmesi gibi olayların hepsi “herkesin bildiği ama kim-
senin hakkında yüksek sesle konuşmadığı” durumlardı.

Burjuva eşitlikçi ideolojisinin iktidara gelmesinin sonucu olarak 
kamusal alan, mutlak ataerkil karakterini kaybettiğinde, resmi yasa-
lar ve ahlaksız süperegonun alt yüzü arasındaki ilişki, radikal bir de-
ğişime maruz kaldı. Geleneksel ataerkil toplumda yasanın doğal ih-
lali, otoritenin karnavalesk dönüşüm formunu varsayar: Kral dilenci 
olur, delilik bilgelik statüsüyle özdeşleşir ve benzerleri... Bu dönü-
şümün bir örneği, bu yüzyılın ortalarına kadar kuzey Yunanistan’ın 
köylerinde uygulanan bir gelenekte görülür: Bir günlüğüne kadınlar 
erkeklerin yerine geçer. Erkekler evde kalır ve çocuklarla ilgilenir, 
kadınlar ise yerel barlara gidip erkeklerin hayatlarını sahte mahke-
melerde yargılarlar. Bu karnavalesk dönüşümden doğan durum ise, 
yönetici ataerkil yasanın askıya alınması dolayısıyla ortaya çıkan di-
şil gücün fantezisidir. Lacan, günlük Fransızcada kullanılan “eş” ma-
nasına gelen la bourgeoise kelimesine dikkat çeker. Bu kelime aslında 
erkek egemenliği görüntüsünün altındaki kişinin, dizginleri elinde 
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bulundurduğunu göstermektedir. Bu, her şeyden önce, ataerkil ege-
menliğin kadınlar için o kadar da kötü olmadığı üzerine, en azından 
ailenin yakın çevrelerinde standart erkek şovenizminin esprili bir 
versiyonuna indirgenemez. Onlar gösteriyi yönetmektedir. 

Sorun daha da derinlere gider: Efendinin her zaman sahtekâr 
olmasının sonuçlarından biri ise kopyalanmasıdır. Efendinin temsil-
cisi her zaman gerçek efendiyi, başka bir şeyle örten görüntü olarak 
algılanır. Burada Adorno’nun Minima Moralia’daki anekdotunu ha-
tırlatmak yeterlidir: Görünüşte kocasına bağlı olan bir kadın, partiyi 
terk etmek üzerelerken itaatkâr bir şekilde kocasının ceketini tutar. 
Ancak bunu yaparken kadın ironik bir şekilde kocasının arkasından 
patronluk taslayan bakışlar atarak “Zayıfların iradesi zayıftır, bırak 
efendi olduğunu düşünsün” mesajı verir. Erkek ve kadın gücünün 
karşıtlığının, görünen güç ve asıl güç olduğu düşünülür. Boş, sem-
bolik hareketlerde bulunan erkek düzenbazdır ancak gerçek sorum-
luluk kadınındır. Fakat bu kadının gücünün erkek egemenliğine da-
yandığı görüntüsü gözden kaçırılmamalıdır: Şüpheli ikizi, geçmişe 
dönük etkisi ve bununla beraber içinde bulunulan doğal an devam 
eder. Bu nedenle, kadının gölgedeki gücünü aydınlığa kavuşturmak 
ve merkezi konumunu kamuoyuna kabul ettirme fikri, ataerkil tuza-
ğa yenilmenin en incelikli yoludur. 

Ancak kamu hukuku, doğrudan ataerkil giysisini çıkardığında 
ve kendisini tarafsız eşitlikçi olarak tanımladığında, ahlaksız ikizinin 
karakteri de radikal bir değişime uğrar: Eşitlikçi resmi yasanın kar-
navalesk ortamda askıya alınmasıyla çöken şey, doğrudan toplumsal 
ifadeye izin verilmemesine rağmen davranışlarımızı belirlemeye de-
vam eden otoriter ataerkil mantıktır. “Karnaval” bastırılmış toplum-
sal jouissance (haz) için bir çıkış yeridir: Yahudilere uygulanan ırkçı 
taciz ve baskılar, toplu tecavüz gibi…

Buraya kadar süperego, keyfi/hazzı ideolojinin alanına zorla 
girmesi ile tanımlanır, ayrıca sembolik yasa ve süperegonun kar-
şıtının ideolojik anlam ve keyif arasındaki gerilimi işaret ettiğini 
söyleyebiliriz. Sembolik yasa anlamı garanti eder; ancak süperego 
anlamın onaylanmamış desteği olarak hizmet eden hazzı sağlar. 
Günümüzde, sözde “post ideoloji” denen dönemde, ideolojik bir 
yapıyı destekleyen fantezi ile ideolojik anlamı karıştırmaktan ka-
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çınmak oldukça önemlidir. Öte yandan Sırbistan’da, Rusya’daki gibi 
post-komünizmin ve faşist milliyetçiliğin paradoksal ittifakını nasıl 
hesaba katacağız? Anlam düzeyinde, onların ilişkileri birbirlerini 
karşılıklı dışlamadır; ancak onlar ortak hayali bir desteğe yaslanır-
lar (Komünizm iktidar söylemi iken, ustaca milliyetçi hayaller ile 
oynadı - Stalin’den Çavuşesku’ya kadar) Sonuç olarak, burada “post 
modernizm”in kimliksizliğe karşı ironik tavrı, her türlü ideolojiye 
olan uzaklığı ve etnik Şey’e milliyetçi takıntısı arasında örtüşmemez-
lik yoktur. Şey keyfin/hazzın temel maddesidir: Lacan’a göre, sadece 
zevke inanan insan komiktir ve bunun en açık örneği basbayağı ko-
miğin, milliyetçi Şey’e olan takıntısı değil midir?

Yasa ve süperego arasındaki fark aynı zamanda ses ve yazı ara-
sındaki fark ile de kesişir. Resmi yasa özellikle yazılıdır- açıktır ve 
tektir çünkü “yazılıdır”, bizim yasayı bilmememiz bir bahane ola-
maz; yasaların önünde bizi temize çıkarmaz. Süperegonun durumu 
tam aksine, bizi rahatsız eden davetsiz bir misafir ve psikolojik den-
gemizi bozan travmatik bir sestir. Ses ve yazı arasındaki Derridavari 
ilişkinin standardı ters düz edilmiştir: Yazıyı tamamlayan şey sestir, 
ses yazının tamamlanması için gereklidir. Öte yandan ses yasa alanı-
nı keser ve şeffaf olmayan bir leke görevini görür ancak yine de yasa 
alanı tamamlanması için sese ihtiyaç duyar.

Yasanın ahlaksız alt bölümlerinden biri de, Amerika’da güçlü 
elitlerin gelenekleri tarafından sergilenir. Her yıl yayılan söylentiye 
göre, tüm güçlü elitler (en iyi siyasetçiler, müdürler, ordu üyeleri, 
gazeteciler, en zenginler…) “sosyalleşmek” için bir haftalığına San 
Francisco’nun güneyinde bulunan kapalı bir tatil yerinde toplanırlar. 
Çoğunlukla orada, aslında yaptıkları şey sosyal ritüellerin itibarını 
askıya alan ahlaksız oyunlara müsamaha göstermektir- sert içki iç-
mek, dans etmek ve kadınların giysileri içerisinde kaba şarkılar söy-
lemek ve müstehcen hikâyeler anlatmak…

Çağırmanın Bölünmüş Öznesi
Gece ortaya çıkan bu ahlaksız yasanın, topluluğu kuran ilkel 

bir yalandan, Proton Pseudos’tan oluştuğunu söyleyebiliriz. Toplu-
lukla özdeşleşme nihayetinde paylaşılan suçlara dayanır ya da daha 
açıkça suçun fetişistik reddedilişi üzerine kuruludur denebilir. Ör-
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neğin, 1930’ların Sovyetler Birliği’nde bir komünist, komünist reji-
min kıyaslanamaz şekilde teröristtik olduğu konusunda binlerce ki-
şinin kanıtlanmamış suçlarla mahkûm edilmesine, vurulmasına ve 
tarımın tamamının yıkılmış olmasına terleyerek cevap verir. Onun 
cevabının gerçek stratejisi, bu gerçeklerin doğrudan reddine değil, 
daha ziyade bu suçlamaların sahiplerinin “neler olup bittiğinin özü-
nü kavrayamamasına ve Yeni Adam”ın doğuşunu, sınıfsız dayanış-
mayı algılayamamasına dayanır. Bir komünist, milyonlarca insanın 
kamplarda öldüğünü çok iyi bilir ancak bu bilgi sadece onun yüce 
“gerçek insanların” mutlu ve coşkulu şekilde sosyalizmi kurmaya 
olan inancını doğrular… Gerçeklik ne kadar sefil ve depresif olursa, 
gerçek bir Stalinist Komünist fetişine o kadar çok bağlanır. 

Bir topluluğa her bağlılık, nihayetinde kurucu suçun redde-
dilmesi işlevi gören bir fetişi içerir: “Amerika”nın fetişi, her bireyin 
kendi yolunda mutluluk arayışını sağlayan sınırsız açık bir alan değil 
mi? Bu suçluluk dayanışmasının doğası çok daha spesifik olabilir; 
örneğin, bir lider pantolonu aşağıda yakalandığında, grubun da-
yanışması, liderin hatasının veya acizliğinin ortaya çıkmasını grup 
üyesi kişilerin talihsizliği ortak şekilde reddetmesi ile güçlenir. Pay-
laşılan yalan, grup için gerçeklikten ayrılamaz bir şekilde güçlüdür. 
Belki de Hans Christian Andersen’in İmparatorun Yeni Kıyafeti’ni bu 
satırlar arasında yeniden okumalı: Tabii ki herkes imparatorun çıp-
lak olduğunu biliyordu, ancak herkesi bir arada tutan gerçeği açıkça 
reddetmek uygundu - zavallı çocuk bu gerçeği açık ederek sosyal ağ-
ları etkili olarak bozdu.

Suçta birlikteliğin bu paradoksu ancak, sadece totaliter toplu-
luklar için geçerli olmaktan son derece uzaktır. Bugünün “gelişen” 
kültürel eleştirel topluluklarına bakmak yeterlidir: Bir yazarın (tipik 
adaylar: Alfred Hitchcock, Jane Austen, Virginia Woolf…) yükseli-
şinin fetişize edilmesi, onların esas aldığı bir hareket değildir. Bütün 
yazarların “politik açıdan doğru olmayan” kötü, önceden affedilmiş 
ya da duyulmamış davranışlarının, gizli bir yolla yıkıcı bir ilerleme-
ye tabi olarak yeniden yorumlanışı görülür… Topluluğun zevki, bu 
toplu reddediş ile sağlanır. Örneğin, bu çerçeveye açıkça girmeyen 
şey sembolik yeterliliğinin askıya alındığı Hitchcock’un “gelişen” ka-
rakteri üzerindeki ısrarcılığımızdır.
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Bu bakımdan, 1930’lardaki parti çizgisinde yapılan değişiklik-
leri sadakatle takip eden ve önce faşizmi ana düşmanı olarak gören 
ancak daha sonra, İngiliz-Fransız militarizmine karşı Sovyet-Alman 
paktını ve uyarılarını coşkuyla destekleyen ve ona pasifçe bağlan-
mış “değişken”/ “ilerici” güçler olarak bizler, komünistler ve burjuva 
demokratlar olarak Faşizme karşı olan batı Stalinist Komünistlerle 
aynı şeyi yapıyoruz. Bu zıtlıklar komünist parti taraftarını zor duru-
ma sokmaktan ziyade, sadece onun komünizme inancını doğrular. 
Ya da Jean-Claude Miller’ın ortaya koyduğu gibi, belki de Efendinin 
temel görevi grup dayanışmasını sağlayan yalanı öne sürmektir: Ki-
şileri açıkça gerçeklerle çelişen ifadelerle şaşırtmak ve “siyahın beyaz 
olduğunu” tekrar tekrar iddia etmek. Sonuç olarak “Benim ülkem 
doğru veya yanlış!” demek önemli değildir -ülkem tamamen benim-
dir bu yüzden ancak belli bir noktada yanlıştır. 

Resmi yasa ve süperegonun ahlaksız alt bölümü arasındaki 
gerilim, ayrıca Althusser’in ideolojik çağırma kavramına yeni bir 
yaklaşım olanağı sağlar. Althusser’in kuramı olan “İdeolojik Dev-
let Aygıtları” ve ideolojik çağırma/seslenme, göründüğünden daha 
karmaşıktır: Pascal’den sonra Althusser de “İnanıyormuş gibi dua 
edin, diz çökün ve inanın, inanç kendiliğinden gelecektir” ifadesini 
tekrarladığında, içsel inancın dış davranışa bağımlılığının indirge-
yici iddiasını çok aşan, geriye dönük “otopoetik” temelin karmaşık 
dönüşlü mekanizmasını tasvir eder. Bu iddiasının kapalı mantığı şu-
dur: Diz çök ve diz çöktüğünde inancın yüzünden inanacaksın – bu 
ritüeli takip etmek, sizin gizli inancınızın bir ifadesi ya da etkisidir. 
Kısaca, “dışa vurulan” ritüel, kendi ideolojik temelini edimsel olarak 
üretir. Burada, “İdeolojik Devlet Aygıtları” ve çağırma eylemi ile il-
gili ritüelin bağlantısı bulunuyor: İnancımdan ötürü diz çöktüğümü 
düşündüğümde, aynı anda kendimi diz çökmemi dikte eden Öteki-
Tanrı’nın emrinde “buluyorum”.

Çağırılmada, işler daha da karmaşıktır- Althusser’in örneği, 
kendi kuramının çıkarımından daha fazlasını içerir. Althusser, bir-
den polis memuru tarafından işaret edilen sokakta yürüyen bir bire-
yi hatırlatır: “Hey, sen, oradaki!” Çağrıya cevap vererek – yani durup 
polise yönelmek- birey kendisinin gücün öznesi olduğunu, büyük 
ötekinin (yani ideolojinin) öznesi olduğunu hatırlar, kendini bu du-
ruma tayin eder.
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Ve bu noktada, ideolojinin bireyler arasında özneleri “seferber ede-
rek” ya da adlandırma veya çağırma dediğimiz - “Hey, siz oradaki!” 
türünden, polisin (veya bir başkasının) çok bilinen gündelik seslenişi 
şeklinde tahayyül edebilecek- o çok belirgin işlem yoluyla bireyleri 
öznelere “dönüştürerek” “hareket ettiğini” ya da “işlediğini” ileri sü-
rebiliriz. Düşlediğimiz teorik sahnenin sokakta geçtiğini düşünürsek, 
çağrılan birey arkasına döner. Bu 180 derecelik basit fiziksel dönme ile 
özne olur. Neden? Çünkü çağırmanın “gerçekten” kendine yöneldiğini 
ve çağrılanın (bir başkası değil de) gerçekten kendisi olduğunu tanır. 
Deneyler, çağırmayı ileten haberleşme araçlarının, çağırma eyleminin 
neredeyse hiçbir zaman yöneldiği kişiyi ıskalamayacak biçimde ol-
duğunu gösteriyor: İster sözlü çağrı, ister düdük sesi olsun, çağrılan 
çağrılanın gerçekten kendisi olduğunu tanır. Fakat bu gene de tuhaf 
bir olgudur ve “vicdanında yük taşıyan” kişilerin sayıca çokluğuna 
karşın, yalnızca “suçluluk duygusuyla” açıklanamaz. Elbette, küçük te-
orik tiyatromuzun anlaşılırlığı ve kullanışlılığı için, olayları bir bölüm 
halinde, bir önce ve bir sonra ile yani zaman içinde bir ard arda gelme 
biçiminde sunmak gerekiyordu. Gezinen bireyler vardır. Bir yandan 
(genel olarak arkadan) bir çağırma duyulur: “Hey siz, oradaki!” Bir bi-
rey (yüzde doksan çağrılan bireydir) kendisiyle ilgili olduğunu bilerek 
-şüphelenerek-, yani çağırmanın yöneldiği kişinin gerçekten kendisi 
olduğunu tanıyarak arkasına döner. Fakat gerçeklikte olaylar böyle 
bir sıralama olmadan gerçekleşir. İdeolojinin varoluşu ile bireylerin 
özneler olarak çağrılmaları veya adlandırılmaları bir ve aynı şeydir. 
(Althusser, 1989, s.63-64).1

Bu pasajda göze çarpan ilk şey, Althusser’in Lacan’ın “her zaman 
hedefine ulaşan” bir tez üzerine yaptığı kapalı referansıdır: Çağırıcı 
mektup alıcısını kaçıramaz, çünkü “zamansız” karakterinden dolayı 
onun bir mektup olduğunu kabul eden tek şey alıcının kabulüdür. 
Bununla birlikte, alıntılanan bölümün en önemli özelliği, içinde bu-
lunan çiftte inkârdır: Kendisine çağrı yapılan kişi bu çağrıya cevap 
vermesinin “suçluluk duygusu”yla, açıklanmasını inkâr ederken ay-
rıca çağırılma sürecinin geçiciliğini de inkâr eder. (Aslında bireyler 
özne “olmazlar”, onlar çoktan ve zaten öznedirler). Bu çift inkâr, Fre-
udyen inkâr olarak okunabilir: Çağırılmanın “zamansız” karakteri-
nin görünmez hale gelmesi, Althusser’in “kolaylık ve netlik” şüphesi 
adına yapılandırdığı “teorik tiyatro”dan çok daha karmaşık olan, ge-
çici olmayan ardıllığı görünmez hale getirir.

1 Althusser, L. (1989). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. İstanbul: İletişim. 63-64. (ç.n)



259

Varsayılan Süperego

monograf 2018/9

Bu “bastırılmış” dizilim, tamamen biçimsel, “patolojik olma-
yan” (Kantçı anlamda) doğa hakkındaki bir “suçluluk duygusu” ile 
ilgilidir. Bu nedenle, vicdanlarında hiçbir şey olmayan bireylerin 
üzerine en ağır yükü bindiren bir suçtur. Bir başka ifadeyle, polisin 
“Hey, sen, oradaki!” ifadelerine, bireyin ilk tepkisi neye dayandırı-
lır? İstikrarsız iki ögenin karışımı: (1) Neden ben, polis benden ne 
istiyor? Ben masumum. Ben sadece kendi işime bakıyorum ve etraf-
ta dolaşıyorum…; ancak masumiyetin şaşkın itirazına, (2) “Soyut” 
suçluluğun bilinmeyen Kafkavari hissi, her zaman eşlik eder. Bu his 
gücün gözlerinde “muhtemelen ben bir şeyden dolayı çok suçluyum 
ancak benim neyden suçlu olduğumu bilmem mümkün değil, ve bu 
sebeple -çünkü neyden suçlu olduğumu bilmiyorum- daha da suç-
luyum; ya da daha açıkça neyden suçlu olduğumu bilmemem benim 
gerçek suçumu oluşturur.” 

Burada, masumiyet ve soyut, belirsiz suç, Ötekinden gelen 
(Hey sen oradaki!) şeffaf olmayan seslenme - özneye göre ötekinin 
kendisinden ne istediği açık olmayan seslenme (Ne istiyorsun?)- ile 
yüzleşme arasında öznenin bölünmesinin Lacancı yapısını görü-
rüz. Kısaca, burada kimlikten önce çağırılma ile karşılaşırız. Bireyin 
kendisinin “zaten” özne olarak gördüğü Ötekinin çağrısını onayla-
madan önce, masumiyetin belirsiz bir suçlulukla çakıştığı zor du-
rumdaki zamansız anı kabul etmek zorundayız. Sembolik bir emri 
üstlenmem ve kendimi gücün öznesi olarak görmem aracılığıyla 
ideolojik tanımlama, sadece bu zor duruma bir cevap olarak yer alır.

Böylece yine resmi yasa ve onun süperegosal ahlaksız alt bölü-
mü arasındaki gerilime geri döneriz: Ötekinin seslenmesindeki ide-
olojik kabullenme, tanımlama eylemidir. Bir kişinin kendisini resmi 
yasanın öznesi olarak tanımlaması, sembolik düzen içerisinde kişinin 
kendi yerini alması eylemidir; ancak bu esnada soyut tanımı yapılma-
mış suç, özneyi ötekinin kavranamaz çağrısı ile yüzleştirir, bu da ki-
şinin kendi sembolik mandasını tanımaya engel teşkil eder. Buradaki 
paradoks, tek bir hareketle süperegonun ahlaksız alt bölümünün, res-
mi sembolik yasanın desteğini almasının gerekliliğidir. Bu travmatik 
kısır döngü, öznenin resmi yasalara sığınmasından kaçınması için 
çaba gösterdiği zor bir durumdur – kendini savunma amacıyla resmi 
yasa kendisini görünmez kılmak için kendi varlığına direnir. 
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Althusser’in çağırılma kuramında “düşünülmemiş” olarak ka-
lan şey, ideolojik kabulden önce, ahlaksız, tanımlanmadan yapılan 
anlaşılamaz çağrılmanın ara bir zamanı olmasıdır. Öznenin sembo-
lik kimliğe erişmesiyle, özneleştirme hareketinin sonuçlandırılma-
sıyla bir tür “ortadan kaybolan arabulucu” görünmez olmak zorun-
da kalır. Kısacası, Althusser’in “düşünülmemiş” olanı, özneleştirme 
hareketinden önce gelen esrarengiz bir öznenin zaten var olduğu-
dur. “Özneleştirme öncesi bir özne” saf teorik bir yapı değil mi ve 
böylece somut bir sosyal analiz için hiçbir şekilde kullanılmıyor mu? 
Sosyal hizmet uzmanları İdeolojik olarak, temel merhamet ve ahla-
ki sorumluluk duygusu dediğimiz şeyden eksik olan anti sosyal er-
gen suçlularına deneyimlerini aktarmaya kalktıklarında tekrarlanan 
sözdilimi bu durumun aksini kanıtlar: Onun gözlerine baktığınızda 
sanki “evde kimse yok” der gibidir.

Althusser’in en önemli metni: “Söylem Kuramı Üzerine Üç 
Not” (Trois Notes Sur La Theorie Des Discours). İlk notta Althusser, 
dört temel söylem türünün her bir söyleminin belirli bir öznellik 
modeli anlamına geldiği varsayımını önermektedir – bu durum bize 
kendisinin hakkında “öznenin etkisini (effet-sujet)” verir: İdeolojik 
söylemde özne en personne (kişi) olarak sunulur; bilimsel söylemde 
bulunmayan en personne’dir; estetik söylemde ise özne kişilerin ara-
cılığıyla sunulur (par personnes interposées); bilinçsiz söylemde özne 
ne sunulur ne de basit bir şekilde yoktur ama öznenin boşluğu bir 
yer tutucu ile doldurulur. Üçüncü notta Althusser, birden ve beklen-
medik şekilde geri çekilir ve özneyi ideolojik söyleme bağlar. “Bili-
min öznesi” veya “bilinçsizliğin öznesi”nden söz eden birine yapılan 
vurgular, sadece metaforik anlamdadır. Bu durumu kabul ettiğimiz 
anda, tabii ki “bölünen özne”yi tanımamaya zorlanırız: Althusser’in 
ortaya koyduğu gibi bölünmüş özne yoktur. Sadece özne vardır ay-
rıca özne ve söylem düzeni arasında bulunan bir bölünme de vardır: 
Konunun eksikliği bir konu olarak söylenemez (‘Ie manque du sujet 
ne peut etre dit sujet’). Kısaca, Lacan öznenin öz kimliğini zayıflatan 
boşluğu ve eksikliği, öznenin kendisiyle gayri meşru bir şekilde öz-
deşleştirir. 

Lacancı bakış açısı burada bizi Althusser 1’de (burada özne-
nin dört etkisi), Althusser 2’ye (burada öznenin ideolojik durumu) 
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karşı ısrar etmeye zorlar: Althusser’in ideoloji konusunu kısaltması, 
basbayağı teorik bir gerilemedir. Althusser 1’de ‘öznenin dört etkisi’ 
eşit ağırlıkta değildir: Öznenin mükemmellik rolü için iki tane aday 
vardır- ya en personne olarak sunulan ideolojik özne ya da yapıdaki 
boşluk olan bilinçsizliğin öznesi ($) bir gösteren tarafından temsil 
edilir. Althusser ilk seçeneği seçer (öznenin ideolojik durumu); an-
cak Lacancı bakış açısıyla bakıldığında ikinci seçenek daha üretken 
görünür: Bize geri kalan üç öznenin etkisini $’ın türetimi ve gizliliği 
olarak, yapıdaki boşluğa gelecek olan üç modeli, özne olarak tasar-
lama imkânı verir. 

Lacancı seçeneğe ek bir argüman da Althusser’in kendi sempto-
matik okuması ile sağlanır: Althusser’in kuramında “Lenin ve Felse-
fe” üzerine yazdığı makalede değişim yoktur- “teorik olanın sapması-
nın” kendini eleştirel olarak reddetmesi; kuramdaki sınıf mücadelesi 
iddiası; kuramın kendi nesnesini içermesi kavramı teorinin kendi 
göndergeselliği, diğer bir değişle bir çeşit “bastırılanın geri dönmesi”, 
bir çeşit özne ve gösterge ayrımı değil midir? Althusser’in yeni felse-
fe tanımını belirten şey ki bu da değişimi kapsamaktadır: Artık “Fel-
sefe, teoriksel pratiğin Kuramıdır”; ancak “felsefe, teoride politikayı 
(sınıf mücadelesini) temsil eder” – Lacan’ın “Gösterge, başka bir gös-
tergenin öznesini temsil eder” ifadesinin başka bir hali değil midir? 
Sınıf mücadelesi bütünleştirmeyi önleyen boşluk olarak, tarihin tek 
gerçek öznesidir. Fakat felsefe, özneyi temsil eden Ana Gösterge’dir 
(S1) – sınıf mücadelesi – teori için bilgi alanıdır (S2).

Kundera veya Bürokrasiden Nasıl Zevk Alınır
Vurgu, keyif kavramının içinde olan politik boyuta dayanmalıdır. 

Bu açıdan zevkin görevinin çekirdeği politik faktörlerdir. Bu boyutu 
Post sosyalist Doğu Avrupa’nın kültürel hayatının gizemlerinden bi-
rinin aracılığıyla derinlemesine inceleyelim: Neden demokrasi zafe-
rinin sonrasında hala Milan Kundera Bohemya’da aforoz edilmeden 
muzdariptir? Eserleri nadiren yayınlanmış, medyada gizlice payla-
şılmış, bir şekilde insanlar onun hakkında konuşmaya çekinmiştir… 
Böyle bir davranışı meşrulaştırmak isteyen biri eski defterleri karış-
tırarak onun Komünist rejimle gizli işbirlikçiliğini, kişisel zevklerine 
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geri dönmesini ve ahlaki açıdan a la Havel (Havel gibi) çatışmadan 
kaçınmasını kurcalar. Ancak böyle bir karşı çıkmanın temeli daha 
derinlerde yatar. Kundera abartılı bir şekilde “normalleştirilmiş” de-
mokratik bilinç ile alakalı katlanılamaz bir mesaj verir:

• İlk bakışta, onun çalışmalarının evrenini kuran temel ilke, 
resmi sosyalist ideolojinin hakkını arayan coşkulu anlatımı 
ile gündelik özel yaşamın adacıkları olan küçük sevinçlerle 
hoşnutluklar, gülüşleri ve gözyaşları ile ideolojinin menzi-
linin dışında kalıyor gibi görünüyor. Bu adacıklar, ideolojik 
ritüelin anlamsız gösterişçiliğinde, grotesk anlamsızlığının 
boşuna olduğunu görünür kıldığı şeklinde yorumladığımız 
bir mesafeyi varsaymamıza olanak sağlar. Demokrasi ve öz-
gürlük üzerine içler acısı konuşmalarla resmi bir ideolojiye 
başkaldırmaya değmez - Er ya da geç böyle bir ayaklanma, 
ideolojik takıntının ve “Big March”ın (Büyük Yürüyüş’ün) 
yeni bir versiyonuna öncülük eder... Eğer Kundera böyle 
bir duruma indirgenirse, Vaclav Havel’in temel ilkesi olan 
“Althusservari” bir bakış açısıyla onu önemsememek kolay-
dır ki böyle bir üst düzey konformist / uyumlu tavır tam 
olarak “apolitik” bir bakış açısıdır. Kişi bir yandan kendisi-
ne empoze edilmiş geleneklere alenen boyun eğerken, öte 
yandan gizlice gaddarca ironiden zevk alır. Hiç kimsenin 
ciddiye almadığı ideolojik ritüellerin katışıksız/saf görü-
nümünü belirlemek yeterli değildir - bu görünüş gerekli-
dir. Bu sebeple risk alınmalı ve sosyal geleneklere katılım 
reddedilmelidir (bknz. Havel’in The Power of Powerless’tan 
ünlü örneği; sosyalizme inanmayan sıradan bir manavın, 
görev icabı manavın vitrinlerini resmi parti sloganlarıyla 
süslemesi). 

• Bu yüzden kişi bir adım ileri gitmeli ve şunu göz önüne al-
malıdır: İdeolojiden uzaklaşmak için kolay bir yol yoktur. 
Yapısalcılığın parlak döneminin bu sıralamasına başvurdu-
ğumuzda, alaycılığa olan kişisel düşkünlük, kişisel zevklere 
olan saplantı gibi durumların tam olarak totaliter ideoloji-
nin “ideolojik-olmayan” günlük hayatın içine nasıl işledi-
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ğini, bu hayatın ideoloji tarafından nasıl belirlendiğini ve 
ideolojinin onu bir çeşit “yok olmasıyla var olma” duru-
munda nasıl ortaya koyduğunu açıklayabiliriz. Geç dönem 
Sosyalist toplumlarda özel alanın apolitikleştirilmesi, öz-
gür politik tartışmanın temel yasağı tarafından belirtilmiş 
bir “zorunluluktur”. Bu nedenle, bu gibi apolitikleştirme 
her zaman gerçek tehlikede olanın kurtulması olarak gö-
rev yapar. Bu, Kundera’nın romanlarının en vurucu özel-
liğini açıklar: Apolitikleştirilmiş özel alan, masum zevkle-
rin özgür alanı olarak işlevsizleştirilmiştir. Her zaman bir 
boğuculuk, kapalı alan fobisi, sahtelik hatta umutsuzluk, 
karakterlerin cinsellik ve diğer zevklerinde vardır. Bu ba-
kımdan, Kundera’nın romanlarının öğretisi, masum kişisel 
hayat üzerindeki naif güvenin tam tersidir: Totaliter Sosya-
list ideoloji, sığındığımız bu mahrem alanı kendi içerisinde 
saptırır.

• Ancak bu içgörü nihai olmaktan uzaktır. Kundera’nın eser-
leri çok daha muğlak, anlam belirsizliği olan eserler ol-
duğundan, burada bir başka adıma gerek duyulmaktadır. 
Kişisel alanın puslu oluşuna rağmen, Sosyalist Doğu’daki 
günlük hayatın çeşitli kronikleri tarafından kanıtlanmış, 
bir dizi olaya sebep olan totaliter konumun gerçeği değiş-
mez: Totaliter ideoloji hâkimiyetine tepki olarak sadece 
kişisel zevklerin “iyi hayat”ına alaycı bir kaçış yoktur; aynı 
zamanda gerçekçi arkadaşlığın, ziyaretlerin, paylaşılan ye-
meklerin, kapalı toplumlarda tutkulu ve entelektüel soh-
betlerin olağanüstü gelişimi vardır – bunlar Batı’dan gelen 
ziyaretçilerin çoğunlukla hayranlık duyduğu özelliklerdir. 
Sorun şudur ki, iki tarafın arasına keskin bir sınır koymak 
imkânsızdır: Bu insanlar bir elmanın iki yarısıdır ki bu se-
beple demokrasinin ilerlemesi ile birlikte, her iki taraf da 
kaybeder. Anlam belirsizliklerini gizlememesi Kundera’nın 
itibarıdır: “Orta Avrupa” ruhu, gerçek arkadaşlık ve ente-
lektüel sosyalleşme ruhu, yalnızca Bohemya’da; Macaristan 
ve Polonya’da, totaliter ideolojik hâkimiyete bir nevi direniş 
olarak ayakta kalmıştır.



264

Slavoj Žižek - Çeviren: Seher Akkaya - Emine Büşra Çapkınoğlu - Ömer Yıldız

monograf 2018/9

• Belki yine de burada bir adım daha atılmalıdır: Sosyalist 
buyruklara bağlılık özel bir haz getirmiştir. Bu yalnızca be-
lirsizliğin suçu affedilmiş bir evrende yaşayan insanların 
farkındalığı tarafından sağlanan bir haz değil, aynı zaman-
da sistemin her şeye bir cevabı olduğu (ya da cevabı varmış 
gibi yaptığı) için her şeyden önce sistemin aptallıklarından 
alınan bir hazdır – bu haz hâkim olan ideolojik söylemin 
yıpranmış biçimsel figürlerinden ve resmi ritüellerin boş-
luğundan duyulan bir hoşlantıdır. (Bazı Stalinist çekirdek 
ifadelerin kapsamının anlamı, bir mecaz haline gelmiş ol-
duğunu hatırlamak yeterlidir; öyle ki bu mecazi ifadeler 
Batılı entelektüeller arasında bile yer edinmiştir: “Tarafsız 
sorumluluk” vb.)

• “Totaliter” bürokratik mekanizmayla alakalı bu hazza ör-
nek bir durum Terry Gilliam’ın Brazil’inde bir sahnede 
görülür: Büyük hükümet binasının karmaşık koridorların-
da, umutsuzca hızına yetişmeye çalışan bir grup alt tabaka 
memur tarafından takip edilen yüksek rütbeli bir yetkili 
hızlıca yürümektedir. Dosyaları inceleyip hızlıca yürürken; 
bir yandan etrafındakilere bağıran yetkili aşırı meşgul gibi 
davranmaktadır; sanki önemli bir toplantıya yetişmeye ça-
lışıyormuş gibi. Yetkili filmin kahramanı Jonathan Pryce’e 
rastladığında, hal hatır sorup; aceleyle yoluna devam eder; 
hiç olmadığı kadar meşgul… Yarım saat sonra; kahraman, 
uzak bir koridorda yetkiliyi mantıksız törensel yürüyüşü-
ne devam ederken yeniden görür. Burada haz yetkilinin 
aşırı “anlamsız” davranışları üzerinden verilir. Yetkilinin 
görevini yerine getirmek için telaşlı bir şekilde yürümesi, 
her boş saniyesini “etkili” bir şekilde kullanıyormuş taklidi 
yapmasına rağmen, bu stricto sensu (dar manada) amaçsız, 
tamamen tekrar eden bir ad infinitum (ebediyen) ritüelidir.

Çağdaş Rus bestekâr Alfred Schnittke bu durumu Life with an 
Idiot operasında ortaya koymayı başarmıştır. Sözde “Stalinizm”, bizi 
Lacan’ın ahmaklığın doğasını tanımlamasıyla karşı karşıya bırakır. 
Opera, Parti tarafından cezaya çarptırılmış; sıradan, evli bir adamın, 
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“Ben”in (‘I’) hikâyesini anlatır. Ailesiyle yaşayan adam, akıl hasta-
nesinden birini evine almak zorunda bırakılmıştır. Bu aptal Vava, 
sıradan sakallı, sürekli heyecanla anlamsız politik ifadeler söyleyen 
gözlüklü bir entelektüel olarak görünür. Bir süre sonra edepsiz mi-
safir, rengini belli eder ve önce “Ben”in karısı ile cinsel ilişkiye girer 
daha sonra da “Ben”in kendisiyle. Dil evreninde yaşamamızdan ötü-
rü, süperegonun ahmaklığına mahkûm edildik. Bu dil evreninin yo-
rumlanmasını daha tahammül edilebilir kılan süperego ahmaklığına 
karşı asgari bir mesafe varsayabiliriz, ancak ondan asla kurtulamayız.

“Tutkularından Vazgeçme!”
Daha detaylı incelendiğinde, süperego kalıplaşmış olabilir mi? 

Jon Elster, Zinoviev’in yazılarını etraflıca ele aldığında, totaliter meka-
nizmanın ilk resmi tanımı hakkında şunu ileri sürer: kısa dönemdeki 
harici ve dâhili yokluklar- bunlar, deontik mantık2

1 seviyesinde, bu 
kısa devinim içerisinde zorunluluk dışında ve yasaklar dâhilindedir. 
Bizim zorunluluklarımızın beklenmeyen olumsuzlukları D’yi oluş-
turuyorsa, D’yi yapmak zorunda değiliz; beklenen olumsuzluklar ise 
yapmak zorunda olduğumuz D olmayanlardır. Totaliter toplumlarda, 
zorunlu olmayan her şey, yasak olan şeyler olarak yorumlanmıştır. Bu 
eğilim birçok örnekte açığa çıkar - seçimlerden ve eleştiri ihtimalle-
rine kadar - totaliter saplantı açısından bu bir “komplodur”. Seçimler 
resmi olarak özgürdür, herkes istediği lehinde ya da aleyhinde oyla-
yabilir; yine de herkes, kimi oylaması gerektiğini bilir. Bu da demek 
oluyor ki; kişi, karşı oy kullanmasının yasaklandığının farkında. Res-
mi olarak, eleştiriye sadece izin verilmez aynı zamanda teşvik edilir, 
yine de herkes bilir ki sadece “yapıcı” eleştiri gerçekten tolere edil-
miştir -yani hayır. Böylelikle, hedefimizin yanılgısı, (Hegel’e göre: ‘Bu 
kendisine yansır’) hedeflenen yanılgılarla değişir. Bir komünist rejim 
projesi, gerçekçi olmayan hedefler yüzünden kötü sonuçlandığında 
insanlar arasında pasif direniş popülerleşir. Bu yanılgı, rejim karşıtla-
rının anında komplo tasarlamalarına sebep olur. 

2 Deontik mantık: Zorunluluk, izin ve bunlarla ilişkili konular ile uğraşan felsefi mantığın 
alanıdır.
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Bu kadar kısa bir döngü yapısının altını çizmek; gereklilik, ola-
sılık, olasılıksızlık ve ihtimalden oluşan “semiotik karenin” bir çeşit 
psikotik bozukluğunu da içerir: Mükemmel totaliter bir evrende sa-
dece gereklilik ve olasılıksızlıkla uğraşırız. Liderliğin raslantısal bir 
kararı, tarihi gereklilik olarak kendisini meydana getirir. Bu sebeple 
böyle bir karara her türlü direnç gösterilir. Resmi olarak mümkün 
olmasına rağmen aslında mümkün değildir; yani yasaklıdır. Bu bo-
zukluk, zorunlu seçim paradoksunu ortaya çıkartır. İki seçenekten 
birini seçmeye iznimiz olduğuna göre, diğer seçenek boş küme ola-
rak kalacaktır (bu paradoks, gönüllü hizmetten başka bir şey değil-
dir). Bu aynı kısa devinim, süperegonun en temel tanımını yapar: 
Süperego resmen izin verdiği şeyleri yasakladığı sürece çıldırmayan bir 
kanundur.

Süperegonun farklı etik davranışlar matriksinde yeri nedir? Bu-
rada Orson Welles’in filmlerine referans yapmak bize yardımcı olabi-
lir. Welles, “hayattan daha büyük” olan bireyin görünüşüne takıntılı-
dır. Onun fark edilmeyen ilk sinema projesi Hearth of Darkness’taki 
Kurtz’dan Citizen Kane, The Magnificent Ambersons, The Touch of Evil, 
Mr. Arkadin, ve Chimes at Midnight’taki Falstaff ’a kadar bu durum 
görülebilir. Bu “hayattan daha büyük” birey, onun ahlakla belirgin 
olmayan ilişkisi ile belirlenir: Bu birey soğukkanlı bir şekilde yaygın 
ahlaki normları çiğner ve yakın çevresinin iyiliğini umursamaz, on-
ları acımasızca kendi çıkarları için sömürür, küçük hesaplar peşinde 
koşan faydacı tavrın aksine, onun için etik olmayan bir karakter di-
yemeyiz. Onun eylemleri, dar görüşlü düşüncelerimizle uğraşmayan 
daha derin bir “Yaşam Etiği”ne ışık tutar. Welles, önceden bu bireyle-
ri “akrep” olarak tanımlardı. Akrep, iğnesini kendisini akıntıya karşı 
sırtında taşıyan kurbağaya batırır: Bunun sonucunda kendisinin de 
boğulacağını bilir ancak doğası gereği aksini gerçekleştirmek elinde 
değildir. Casiers du Cinéma için yapılan bir röportajda Welles, Göring 
ve Himmler arasında bir fark olduğunda ısrar etmiştir: Himmler “kö-
tülüğün sıradanlığını” kişiselleştirmiştir, Gestapo’nun ölüm makine-
sinde küçük kasaba postanesi olarak çalışan bir kâtipti; ancak Göring 
Rönesans kişiliğiydi, kötülüğünde açık fikirliydi.

Etik ve ahlak karşıtlığını bir Greimas semiyotik karesine geniş-
letirsek, altta yatan somut şekil ortaya çıkar:
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En tepede ve en aşağıda iki sabit karakter görürüz: Aziz, etiktir 
(tutkularının peşinden gitmez) ve ahlaklı, diğerlerinin iyiliğini dü-
şünür; ancak Kötü Adam ahlaksızdır (ahlaki değerleri yıkar) ve etik 
olmayanın peşinden gittiği şey tutku değildir; çıkar ve zevktir. Bu 
yüzden hiçbir prensibi yoktur. Daha ilginci, iki yatay durum, doğal 
bir düşmanlığı ifade eder: Kahraman ahlaklı değildir; ancak etiktir 
bu da demektir ki kahraman var olan açık ahlaki normları hayatın 
daha yüksek etikleri adına çiğner: Tarihi gereklilik ve bunun gibi... 
Fakat süperego, kahramanın, etik olmayan ancak ahlaki olan ya-
sanın, müstehcen zevklerin ahlaki normlara uymaya bağlı olduğu 
Kanun’un tam tersi olarak tanımlanır (öğrencilerinin kendi iyiliği 
için onlara eziyet ettiğini söyleyen ve bu eziyette kendi sadisttik ku-
şatmasının bilincine varmaya hazır olmayan bir öğretmen gibi).

Bununla birlikte, hiçbir şekilde etik alanda, Yasa ve süperego 
arasındaki gerilimi görmezden gelmenin yolu yoktur. Lacan’ın psi-
koanalizin etikleri kuralından (“kişi arzusundan ödün vermemeli”) 
süperegonun baskısı ile karıştırılmamalıdır. Bu demektir ki, ilk ba-
kışta “Tutkularınızdan Vazgeçmeyin” kuralı süperegonun “Keyfi-
ni çıkar!” emri ile örtüşüyor gibi görünebilir- tutkumuzdan ödün 
vermeyerek zevkimizden vazgeçmiş olmaz mıyız? Bu Freud’un ana 
tezlerinden biri değil mi, süperego formunun temeli, etik faaliye-
tin “ilkel” çekirdeği bir çeşit Freudyen basmakalıp söz değil midir? 
Lacan, bu basmakalıp sözlere karşı çıkmıştır: Tutkunun etiği ve sü-
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perego arasında radikal bir restleşme ilişkisine işaret eder. Bu da 
Lacan’ın, Freud’un süperegonun “ekonomik paradoks”unu asıl itiba-
riyle ciddiye aldığını gösterir. Bu da, süperegoyu şekillendiren kısır 
döngüdür: Süperegonun emirlerine ne kadar boyun eğersek, baskısı 
o kadar artar ve o kadar suçlu hissederiz. Lacan’a göre bu suçluluk 
duygusu, psikoanalitik tedavi sürecinde yok edilmesi gerek bir ken-
dini kandırma değildir- gerçekten suçluyuzdur: Süperego, öznenin 
üzerine yüklediği baskının enerjisini, öznenin arzusuna sadık olma-
dığı, vazgeçtiği gerçeğine çeker. Süperegoya yaptığımız fedakârlıklar, 
ona yapılan onurlandırmalar, sadece suçumuzu güçlendirir. Bu se-
beple, süperegoya olan borcumuz feshedilemez: Ne kadar ödersek, o 
kadar borçlanırız. Süperego bizi yavaşça ölüme sürükleyen bir zorba 
gibidir- ne kadar alırsa bize o kadar sıkı tutunur. 

Süperego paradoksunu örneklendiren edebi metinler tabii ki 
Franz Kafka’nınkilerdir: Kafkasyen kahramanın sözde “mantıksız 
suçu”, bir yerlerde tutkularından ödün verdiği gerçeğine tanıklık eder. 
Basmakalıp sözlerden kaçınmak için Choderlos de Laclos’un Tehlike-
li İlişkiler (Les Liaisons Dangereuses) adlı eserine bakalım: Valmont, 
Montreuil Markiz’ine ünlü sözü olan “benim kontrolümde değil”i 
dile getirdiğinde, Presidente de Tourvel’e âşık olmasını bahane olarak 
ortaya atar. Böylece tutkularından ödün verdiğini doğrular ve patolo-
jik tutkusuna teslim olur- bu da onun suçlu oluşudur. Markiz’in gö-
zünde kendisini yüceltmek için, Presidente’yi feda etmeye girişir, onu 
da azarlayarak aynı cevabı verir (Seni hala sevmiyorsam bu benim 
suçum değil; çünkü elimde değil). Ancak Presidente’yi kurban edişi 
de onu suçundan kurtarmaz- tam tersi, suçu ikiye katlanır; Markiz’in 
gözünde suçunu bir nebze azaltmaksızın Presidente’ye ihanet eder. 
Tutkumuzdan bir kere vazgeçtiğimizde ortaya çıkan kısır döngü, 
burada karşımıza çıkar: Kolay bir geri dönüş yolu yoktur; çünkü ne 
kadar çok arzumuza ihanet eden patolojik nesneyi feda ederek kendi-
mizi dışa vurmaya çalışırsak, suçumuz o kadar büyük olur. 

Lacan’ın etikleri, görev ve iyiyi düşünerek hareket etme arasın-
da radikal bir ayrımı içerir. Bu yüzden Lacan, Kant’a ve iyiyi dışla-
yan Kantca harekete, etik davranışın motivasyonu olarak başvurur: 
Lacan, en tehlikeli ihanet formunun “patolojik” dürtümüze direkt 
teslimiyet olmadığını; ancak daha ziyade bir çeşit iyiye atıfta bulu-
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narak (kendi ya da toplumun) iyiliğine zarar vermek bahanesi ile 
görevimizden kaçmak olduğu konusunda ısrar eder- “koşullar” veya 
“olumsuz sonuçlar”ı bahane olarak kullandığım anda, ben de yok 
olmaya gidiyorumdur. Tutkularımla uyuşan nedenler genel geçer-
dir, hatta onur vericidir. Ekolojik hasarlar yaratacak olsam da on-
lara başvurabilirim. Bahane arama sanatı sınırsızdır; yakınlarımın 
refahının benim hareketlerimle tehlikeye gireceği “doğru” olabilir. 
Ama etiği, iyiyi düşünmeden ayıran boşluklar yine de başa çıkılamaz 
olarak kalır. Tutku ve Kantvari etik kesinlik, “gerçeğin taleplerini” 
görmezden gelmek konusunda birleşir: İkisi de durumların bahane-
sinin ve olumsuz sonuçların farkında değildir. İşte bu yüzden Lacan, 
onları açıkça tanımlamıştır (ahlaki yasaya daha yakından bakıldı-
ğında, en saf haliyle ve basitçe tutkudur).

Freud’un kadınların süperegosu olmadığını iddia ettiği kötü 
şöhretli bir savı vardı- ya da en azından kadınların süperegolarının 
erkeklerinkinden daha zayıf olduğu. Yeni bir ışıkla incelendiğinde: 
Kadınların süperegolarının eksik olması, onların etiklerine şahitlik 
eder. Kadınların süperegoya ihtiyacı yoktur, çünkü süperegonun pa-
razit olduğu herhangi bir suçlulukları da yoktur, bu yüzden onlar 
tutkularından ödün vermemeye daha yatkındırlar. Lacan’ın saf etik 
davranışa örnek gösterdiği ismin Antigone olması, tesadüf değil-
dir. Pes etmeyen bir kadın, teori öncesi içgüdüsel seviyede vardı ve 
yaptığı şeyi süperego baskısı yüzünden yapmadığı açıkça görülebi-
lir- süperegonun burada işi yoktur. Kendisini toplumun iyiliği için 
zahmete sokmamasına, davranışlarının olası feci sonuçlarına rağ-
men Antigone suçlu değildir. Burada erkeklerin süperegoları ve er-
keklerin toplumun iyiliği için olduğunu belirttikleri hareketlerinin, 
kadınlarınkinden fazla olması gerçeği arasında bir bağlantı ortaya 
çıkar: “Toplumun iyiliği”, kişilerin tutkularından ödün vermek için 
kullandıkları standart bir bahanedir. Süperego, suçumuzdan yarar-
lanan bir intikamdır- bu yüzden iyilik adına tutkularımıza ihanet 
etmek üzere bir anlaşma yaptığımız suç için bedel öderiz. Başka bir 
deyişle süperego, ego ideal’in ve topluluğun iyiliği üzerine kurulan 
etik değerlerin ters gerekliliği ve alt bölümüdür. 

Kişinin toplumun iyiliğini düşünmeden tutkularında ısrarcı ol-
ması etiği, kaçınılmaz şekilde kaygının ortaya çıkmasına sebep olur: 
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Bizim gibi sıradan insanların da yaşamaya hakkı varken birkaç tane 
“kahraman”ı korumak oldukça radikal bir hareket değil midir? So-
nuç olarak, “toplum yararı” için “sıradan” etiğe de ihtiyacımız yok 
mu ve çoğunluğun ihtiyaçlarını karşılaması beklenen dağıtıcı adalet, 
Lacan’ın ortaya attığı “intihar kahramanı etiği” gibi adice görülebilir 
mi? Lacan’ın tutku etiklerinin aşırı özelliklerinin korkusu, fiat desi-
derium, pereat mundus (dünya yıkılsa da arzum gerçekleşmeli) anla-
yışı Kant’ta dahi gözlenebilir. Lacan’a göre Kant, patolojik düşünceyi 
inkâr eden ilk tutku etiğini formüle etmiş kişidir: Tutkularımızdan 
vazgeçmemizi sağlayan ve temel form olan “Ya herkes benim yaptı-
ğım şeyin aynısını yapsaydı?” sorusu dayatılmış baskı değil midir? 
Tutkularından vazgeç, çünkü onlar evrenselleştirilemez. 

Davranışlarımızın evrenselleştirilme ihtimalinin göz önüne 
alınmaması, gizlice gerçekteki davranışlarımızın sonuçlarının pato-
lojik değerlendirilmesini öne sürer mi? Bu seviyede Budizmi’nde etik 
tavizini belli bir yerde konumlandırabiliriz: Mahayana Budizmi’nde 
“büyük” ve “küçük” teker arasındaki farkı kabul ettiklerinde – bu 
demektir ki, hayattaki aç gözlülükle çoktan baş etmiş olan bu insan-
lar için saf öğrenime ek olarak formülleştirmeye ihtiyaç var; bir çeşit 
“küçük” etik, cinsellikten vazgeçememiş sıradan insanlar için dav-
ranış kuralları ve bunun gibi... Bunun evrenselleştirilemeyeceğini 
bilmesine rağmen Lacan’ın “tutkunuzdan vazgeçmeyin” diyen başa 
bela emri ile bu durum açıkça ters düşer.

Ego Kötülüğü, Süperego Kötülüğü, İd-Kötülüğü
Bu zamana kadar tecrübe ettiklerimiz, bizi bu karmaşık resmi 

tamamlamaya zorluyor. Bu da demektir ki, son yıllarda gözümü-
ze çarpan göçmen karşıtı şiddet, libidinal ekonominin altını çizen 
“ilkel” seviyedir. “İlkel”, burada bir tür eski sınıfa ait “gerileme” an-
lamında değildir. Ancak, denge ve kapalı devinimin tekrar üretimi 
için çabalayan zevk prensibi döngüsü ve yabancı vücudu ex-timate3

21 
etmek arasındaki, zevk ve jouissance arasındaki ilişkinin en temel 

3 Extimate nesne kavramı arzu nesnesi olarak bize en yabancı ve öteki olan şeyleri ifade 
etmek için kullanılır. 
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seviyedeki doğası anlamındadır. Kötü şöhretli savaş çığlığı olan “Ya-
bancılar dışarı”yı sürdüren libidinal ekonomi çemberin kapanma-
sına yol gösteren A’nın bulunduğu Lacan’ın halka bağlantılı şeması 
ile örneklendirilebilir ya da daha da iyisi, Ich (ben) ve Lust (şehvet) 
arasındaki ilişkiyi gösteren Unlust’un asimile olmayan terimi ile “asi-
mile olmamayı sürdüren, zevk prensibine indirgenemez şey” olarak 
tanımlandığı şema ile. Ich ve jouissance arasındaki ilişkiyi tanım-
layan Freud ve Lacan’ın kullandığı terimler, yabancılara karşı ırkçı 
tutumun metaforlarına mükemmel şekilde uyar: Asimilasyon ve asi-
milasyona direniş, yabancı vücudu ihraç etme, bozulmuş denge…

Böyle bir kötülüğü, sıradan kötülük türlerine konumlandırmak 
yerine, Freudyen Ego, Süperego ve İd üçlüsünü sınıflandırma pren-
sibi olarak kullanmak oldukça caziptir:

• En yaygın kötülük tipi Ego Kötülüğü: Bencil hesaplar ve 
açgözlülükle motive olan davranışlar – bu evrensel etik de-
ğerleri çiğnenerek yapılır.

• “Köktenci fanatikler” olarak adlandırılanlara dayandırılan 
kötülük, bir başka deyişle Süperego Kötülüğü: Bazı ideolo-
jik idealler için fanatik fedakârlıklar adına yapılan kötülük.

• Dazlakların (skinhead) yabancıları dövmesinde kimsenin 
açıkça bencil hesabı yoktur ya da net bir ideolojik tanımla-
ma fark edilmez. Hepsi yabancıların işlerimizi bizden çal-
dığını ya da bizim Batı değerlerimize karşı tehdit oluştur-
duklarını ve bizi kandırmamaları gerektiğini söyler. Daha 
derinlemesine incelendiğinde, bu konuşmanın üstünkörü 
ikincil rasyonelleştirme olduğu açıkça anlaşılacaktır. Daz-
laktan alacağımız nihai cevap yabancıları dövmenin kendi-
sini iyi hissettirdiği olacaktır, bu da onların varlığının onu 
rahatsız ettiğini gösterir… Burada karşılaştığımız şey ise İd 
Kötülüğü’dür, Ich ve jouissance arasındaki ilişkinin en temel 
dengesizliği üzerine, yani İd Kötülüğü zevk ve jouissance’ın 
yabancı vücudunun merkezinin arasındaki gerilim üzerine 
yapılanmıştır ve güdülenmiştir. İd Kötülüğü öznenin ilkel 
olarak kayıp objet petit a’sında (arzu nesnesinde) en temel 
“kısa döngü”yü ortaya koyar: “Öteki”nde (Yahudi, Japon, 
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Afrikalı, Türk) bizi “rahatsız eden” şey, nesne ile ayrıcalık-
lı bir ilişkiyle eğleniyor gibi gözükmesidir – öteki ya ödül 
nesnesine sahiptir, onu bizden kapmıştır (bu yüzden o biz-
de değildir), ya da bizde olan nesneyi tehdit eder. Kısacası, 
dazlakların ötekilere “tahammülsüzlükleri” objet petit A’ya 
değinmeden tanımlandığında yeteri kadar iyi anlaşılmaz.

“Temel” doğası sebebiyle, herhangi bir mantıklı veya tamamen 
retorik bir tartışmadan etkilenmemeye devam eden id kötülüğü ile 
nasıl etkili bir şekilde savaşırız? Irkçılık, her zaman belirli bir fan-
teziye temellendirilir (cosa nostra, bizim etnik Şey onlar tarafından 
tehdit edilmesi, yaşam biçimimiz için tehdit oluşturması) ve bu da, 
tanım olarak küreselleşmeye direniştir. Irkçı fantezinin sembolik öz-
nelerarası evrensel ortama tercümesi, (Habermas’ın dialog etikleri) 
ırkçı fanteziyi bize karşı zayıflatmaz. Eğer biz bu fantezinin gücünü 
hafife alırsak farklı bir politik strateji gerekir. Lacan’ın “la traversée 
du fantasme” adını verdiği durumu içerebilen bir strateji, bir aşırı 
özdeşleştirme stratejisi, bu da ahlaksız süperegoya temellendirildi-
ği ve resmi yasanın desteği onaylanmamış olduğu sürece, kamunun 
gözünden gizlenerek yürütülebileceği gerçeğini göz önüne alan bir 
stratejidir. Irkçılığın fantazmik çekirdeğinde, onların güçsüzlüğünü 
ortaya çıkaran ironi ve eleştirel açıklama yerine, a contrario’yu (ter-
sini) doğrultusunda yol alırsak ve ahlaksız süperegoyu açıkça tanım-
larsak nasıl olurdu?

Slovenya’da sosyalizmin dağılması sürecinde, Stalinizm, Na-
zizm ve Blut und Boden ideolojilerinin bir karışımı olan tutarsız 
agresif bir post punk grubu olan Laibach ortaya çıktı. Aydın solcu 
eleştirmenlerin ilk tepkisi, Laibach’ın totaliter ritüellerin ironik tak-
lidi olduğunu düşünmek oldu; ancak, Laibach’a olan desteklerine her 
zaman tedirgin bir his eşlik etti: “Ya gerçekten bunu kastediyorlar-
sa? Ya gerçekten totaliter ritüellerle özdeşleşmişlerse?” – ya da (daha 
kurnaz bir versiyon) birinin şüphesini bir başkasına aktarması: “Ya 
Laibach kendi toplumlarını büyük görüyorsa? Ya toplum Laibach’ın 
alay ederek yaptığı taklitleri ciddiye alırsa, böylece Laibach oldu-
ğundan daha da güçlenirse?” Bu rahatsız his, ironik mesafenin yıkıcı 
bir tutum olduğu varsayımıyla kendiliğinden beslenir. Tam aksine, 
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çağdaş “post-ideolojik” evrenin baskın tavrı, kamusal değerlere karşı 
tamamen alaycı mesafelerse? Sistemin normal görevi alaycı mesafe-
ye ihtiyaç duyduğu için bu mesafeler sisteme tehdit oluşturmaktan 
oldukça uzak, konformizmin (geleneklere uyan) en yüce formunu 
tanımlarsa? Bu örnekte, Laibach’ın stratejisi yeni bir ışıkta görülür: 
Onun açık bir şekilde yaptığı ironik taklitler, mevcut ideolojiyi yani 
sistemi yıldırır; ancak onunla aşırı özdeşir. Sistemin ahlaksız süpere-
gosunun alt yapısına ışık tutulduğunda, aşırı özdeşme, süperegonun 
etkisini askıya alır. 

Laibach’ın temel politikası ustalıkla yapılan manipülasyonu ak-
tarmaktır: Toplum, (özellikle entelektüeller) “Ötekinin arzusuna” 
takıntılıdır - Laibach’ın asıl konumu nedir? Gerçekten totaliterler mi 
yoksa değiller mi? – Laibach’a bu durumu sorduklarında, gerçekten 
bir cevap beklerler; ancak Laibach’ın kendisi bir cevap olarak işlev 
görmez fakat bir soru olarak görür. Laibach’ın arzularının güvenilmez 
karakterinden kasıt nerede durdukları konusunda karar verilemiyor 
olmasıdır, Laibach bizi duruşumuzu belirlemeye ve arzularımız ko-
nusunda karar vermeye zorlar.

Burada Laibach, psikoanalitik tedavinin sonunu belirleyen dö-
nüşümü uygulamayı başarmıştır. Tedavinin başlangıcı aktarımdır: 
Aktarım ilişkisi, analistin bilmesi beklenen özne konumunda görül-
düğü an zora girer – analiz edilen kişinin analistin kendi arzuları 
hakkındaki gerçekleri bilmesini beklediği an. Psikoanalitik söylem-
de, analiz edilen kişi ne istediğini bilmediğinden şikâyet ettiğinde 
analistin bildiğini düşündüğü kesin tahmin ile bütün sızlanmaları ve 
inlemeleri analiste yöneliktir. Diğer bir değişle analist, büyük öteki’yi 
temsil ettiği için analiz edilen kişinin yanılsaması, arzuları hakkın-
daki cehaletini epistemolojik yetersizliğine indirgemesinde yatar: 
Arzusu hakkında gerçek zaten mevcuttur, büyük öteki’de bir yerler-
de ifade edilmiştir, sadece birinin onu ışığa çıkarması gerekmektedir 
ve böylece eğilimi rahatça ortaya çıkacaktır… Bu epistemolojik ye-
tersizlik varoluşsal imkansızlığa dönüştüğünde, psikoanalizin sonu, 
aktarımın çözülmesiyle gerçekleşecektir: Analiz edilen kişinin bü-
yük öteki’nin bile onun arzusu hakkında bilgi sahibi olmadığını ve 
arzusunun garantisi olmadığını, ayrıca bu arzunun sebepsiz ve sade-
ce kendi içinde yetkili olduğunu da deneyimlemesi gerekir. Bu kati 
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mantıkla bakıldığında, aktarımın çözülümü, analiz edilenin analiste 
çevirdiği soru okunun analiz edilene geri döndüğü anı tanımlar. İlk 
önce analiz edilen kişinin histerik soruları, cevabı bilmesi beklenen 
analiste yönlendirilir. Daha sonra analiz edilen kişi, analistin kendi-
sinin, analiz edilen kişiye yöneltilen büyük bir soru işaretinden baş-
ka bir şey olmadığını öğrenmek zorunda kalır. Bir analistin sadece 
kendisi tarafından yetkilendirildiğini öne süren Lacan’ın tezi hatırla-
nabilir: Analiz edilen kişi, arzularının öteki’nde destek görmediğini, 
arzusunun otoritesinin sadece kendisinden geldiğini farz eden bir 
analist olur. Ve okun yönünün aynı şekilde tersine çevrilmesinden 
dolayı güdüyü tanımlar. Lacan’ın söylediği gibi psikoanalizin sonun-
da arzudan güdüye geçiş yer alır.

İktidarsız Bakış ve Onun Suçu
Çağdaş teknolojik savaşın temel fantezisi olan Körfez Savaşı’nı 

algılamamız üzerine kurulan fantezi, “çiğ” fiziksel şiddetin askıya 
alınmasını içerir. Bu fantezinin ilk maddileştirilmesi, 1930’lardaki 
“majino hattı” inşaatıydı. İlk önce bizi diğer taraftan yani “düşman-
dan” ayıran düşmanla herhangi bir direkt iletişimi önleyen, keskin 
bir bariyer vardı. Bu bariyer, savaşı tamamen kişiselleştirir ve olası 
savaş organizasyonlarını sıradan bir iş olarak yorumlanmasına se-
bep olur. Bir asker günde sekiz saat savaşır (silahıyla nöbet tutmak 
vb.); sonra yerleşim yerine gider, dinlenir, okur, sinemaya gider. Ar-
dından sekiz saatlik bir mesai daha yapar… Bu yöntemle, “gerçekte 
hiçbir şey olmaz”: Kanın çiğ gerçekliği ve ölüm, soyut bilgi şeklinde 
reddedilir- hedefin yeri, bizim bomba sayımız…

Çağdaş teknolojik savaşın temel fantezisi, aslında basitçe fan-
tezidir; çünkü fantezide özne, saf hissiz bakışla gerçeklikleri askıya 
alınmış fantazmik sahnelere tanıklığa indirgenir. Hissiz tanıklık, saf 
bakış durumu ve gerçek şiddet patlaması arasındaki bağı nasıl anla-
yabiliriz? Yapıçözümcü feminizmin basmakalıp sözlerinden biri, ba-
kış ve güç arasındaki bağlantı ile ilişkilendirilir. Bakış açısı vizyonun 
alanını organize eden ve domine eden “gören” kişi, aynı zamanda 
güce de hükmeder; Bentham’ın fantezisi olan Panoptikon’da gücün 
yeri merkezdir ve bakışa konumlandırılmıştır. Bu nedenle, sinema-
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daki güç ilişkisi erkek bakışının vizyonun alanını kontrol etmesiyle 
belirlenir; ancak kadının konumu, erkek bakışının ayrıcalıklı nes-
nesidir. Hitchcock’un Aşktan da Üstün (Notorious)’den Arka Pencere 
(Rear Window)’ye kadar olan büyük başyapıtlarındaki ders, bakışın 
diyalektiği ve gücün çok daha arıtılmış olduğudur: Bakış gücün 
göstergesidir, ancak aynı zamanda ve daha temel bir seviyede gü-
cün tam zıttının göstergesidir- güçsüzlüğün- ne olduğuna müdahale 
edemeyen ancak ön görebilen hareketsizleşen bir tanığın durumunu 
da içerir. 

Bosna’daki savaş bakışın suçluluğu sorusunu sert bir şekilde 
akıllara getirir: İktidarsız gözlemci onun suçu olmamasına rağmen 
neden kaçınılmaz şekilde suça bulaştırılmış gibi gözüken bu tarifsiz 
korkuya tanıklık etmeye zorlanır? Burada aklımıza takılan şey teca-
vüzün bir “silah” olarak kullanılmasıdır, özellikle de Sırplar tarafın-
dan Müslümanlara karşı. Babasının orada bulunduğu sırada kızına 
(bu durumda ya da oğluna) tecavüz edilmesi ve onun bunu izlenme-
ye zorlanması suçluluğun kısır döngüsünün devinimiyle bağlantılı 
bir biçim alır: Baba – otoritenin ve büyük ötekinin temsilcisi- ken-
disinin ve kızının gözünde onu suçlu duruma düşüren güçsüzlüğe 
maruz kalır. Kızı ise babasının aşağılanmasına sebep olduğu için 
suçludur. Kızın psikolojik ve fiziksel acısının yanı sıra tecavüz, tüm 
ailesel sosyo-sembolik bağın çözülmesine yol açar.

İktidarsız bakış Poe’nun Çalınmış Mektup’unun ilk sahnesin-
de çoktan işe koyulmuştur: Kraliçe ve Kral’ın huzurunda Bakan’ın 
hırsızlığı. Burada iktidarsız bakış, eylemi gözlemleyen, olayı engel-
lemek için hiçbir şey yapamayan Kraliçe’nin bakışıdır. Çünkü onun 
yapacağı herhangi bir hareket Kral’ın suçuna yataklık yaptığını orta-
ya çıkaracaktır. Bu sebeple, iktidarsız bakış üç açılı kapsama içindeki 
bir elementtir. Aynı zamanda büyük ötekinin görmezden gelen bakı-
şı ve işkence suçlusunun bir eylemidir. Açıkça sorarsak, burada kim 
iktidarsız? Tabii ki ilk önce iktidarsız bakışın öznesi. Ancak daha 
derine inildiğinde, asıl radikal güçsüzlük, görmezden gelen üçüncü 
şahsa aittir. Güçsüzlük büyük öteki’nin yani sosyal otoritenin tem-
silcisinindir (Çalınmış Mektup’ta Kral’dır). Suçlunun eylemi büyük 
öteki’nin güçsüzlüğünde yatar, ikincisi hiçbir şeyin farkında değil-
dir. İktidarsız bakışın öznesi olayı pasif şekilde sadece gözlemleyebi-
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lir, çünkü elleri onun suçlu ile olan gizli suç ortaklığı ve beraberliği 
sebebiyle bağlıdır. Büyük öteki’nin bilmediği, kendi kendisine karşı 
yasayı çiğnemesidir.

İktidarsız tanığın konumu “yüce” (Sublime4)1 deneyiminin 
önemli bir birleşenidir: Kendimizi anlayışı temsil kavramımızı aşan 
korkunç bir olayla yüz yüze bulduğumuzda bu deneyim gerçekle-
şir; hiçbir şey yapamamamız ancak dehşeti izlememiz çok ezicidir, 
ancak aynı zamanda bu olay fiziksel sağlığımızı anlık olarak tehdit 
etmeyen bir sorun doğurur. Bu yüzden gözlemci olarak güvenli me-
safemizi sürdürebiliriz. Kant bir insanın da bu gibi bir deneyime yol 
açabileceği gerçeğini pas geçerek doğadan örneklerle “yüce” dene-
yimini sınırlandırır (kudretli deniz, kayalıklı dağ…). Aynı zamanda 
işkence ve cinayet eyleminde dehşet izinde bakakalırız. Thomas de 
Quincey, Kant’a referans yaparak “cinayetin yüce sanatı” kuramını 
ortaya atar. Edebi çalışmasında, gözlemcinin bakış açısından cinaye-
ti anlatarak Yüce bölünmesini yorumlar (Kapının arkasından sakla-
nan ve ev sahibini katilin öldürdüğünü bilen hizmetçi; otel sahibinin 
bütün ailesini katleden katili merdivenlerin başındaki karanlık kö-
şeden izleyen otel misafiri). Ve psikanalizden çıkarılan ders, kişinin 
öldürme ve işkence eylemlerini yüce, yoğun bir olası cinsel haz de-
neyim kaynağı olarak değerlendirmesi gerekliliğidir.

İktidarsız gözlemcinin durumu aynı zamanda kara filmde stan-
dart sahne kalıplarından biridir. Örneğin, Howard Hawks’un Derin 
Uyku’sunda Marlowe, ahşap çitlerin arkasına saklanarak, kiralık 
katilin sevdiği kıza ihanet etmek yerine hayatını kaybetmeyi tercih 
eden sıradan bir hırsızı nasıl öldürdüğüne tanıklık eder. Belki de en 
açık örnek, Fritz Lang’ın Scarlet Sokağı (Scarlet Street) adlı filminin 
başında Edward Robinson, Dan Duryea’nın Joan Bennett’e karşı şid-
detli çıkışına tanıklık ettiğinde gerçekleşir: Fantezi resmi yüzünden 
kör olmuştur, kurtulacağı acılardan dolayı Joan Bennett’in açıkça 
zevk aldığı basit bir âşık kavgasını Robinson yanlış anlar. Bu sahne 
iktidarsız bakışın görüntüsünü anlamak için bir anahtar niteliğinde-
dir: Bakış tarafından tanıklık edilen katlanılamaz travmatik element 

4 Estetik felsefesinde, yücelik; fiziksel, ahlaki, entelektüel, meta fiziksel, estetiksel, ruh-
sal ve sanatsal büyüklüktür. Edebiyatta ise Kant’ın, Longinus’un ve romantik dönem şairi 
William Wordsworth’ün tanımları ile belirlenmiştir.  
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en sonunda büyük öteki ve “Babanın Adıyla” varlığı baskı altına alı-
nan kadınsı zevktir ve fantezi (kadının kurtarılması gereken tehdit 
fantezisi) kadınsı zevkten kurtulmak için bizim inşa ettiğimiz bir se-
naryodur. Freud’un “Bir Çocuk Dövülüyor” metnine ilave edilecek 
şey belki de fantezi sahnesinin daha temel bir seviyesinin örneğidir: 
“Bir kadın işkence görüyor.”

O zaman neden gözlemci pasif ve iktidarsız? Çünkü tutkusu 
zevkle büyüklenmekle ondan tiksinme arasında ikiye bölünmüştür; 
ya da başka bir açıdan kadını işkencecinden kurtarmaya duyduğu 
özlem kurbanın çektiği acıdan zevk aldığı örtülü bilgisi ile engel-
lenir. Gözlemcinin eyleme geçme yeteneği –kadın kurbanı işkence-
ciden ya da kendisinden kurtarması- “kendi fantezisinin enayisi”ne 
dönüşmesi gerçeğine tanıklık eder. Lacan bunu Sade ile bağlantılı 
olarak yerleştirmiştir: Darbe karşı koyulamayan aşırı zevki hedefler.

Fantezilerin Savaşı
Postmodern “görüntü toplumu”nda şiddet hakkındaki kanaat 

şöyle ilerler: Bugünlerde gerçeklik algımız, gerçek ile medya görüntü-
sünü ayırt edilemeyecek noktaya ulaşan estetikleştirilmiş medya ma-
nipülasyonuyla yönetilmektedir. Gerçekliğin kendisi estetik bir görüş 
olarak deneyimlenir. “Mantıksız” şiddetin patlaması bu arka plana 
karşı duyulan endişedir: Passage a l’acte (eylemleme) aracılığıyla kur-
gu ve gerçeklik arasında bir ayrım çizmek umutsuz girişimler olarak 
görülebilir. Bu da estektikleştirilmiş sahte gerçekliğin bağlarını yok 
eder ve doğru gerçekliğe varmayı zorlaştırır. Basitçe yanlış olmaktan, 
uzak olmasından ziyade yanlış sebepler için doğrudur: Hayali düzen 
ve sembolik kurgu arasındaki önemli ayrım eksik olan şeydir. 

Çağdaş medyanın sorunu gerçeklik ile kurguyu karıştırmamı-
za dayanmaktan ziyade sembolik kurgu için açık bırakılan boşluktaki 
eksikliği sonuna kadar doldurdukları “hiperrealist” karakterlere da-
yanmaktadır. Sembolik düzen, gerçekliğe doğru minimal mesafede 
sürdürüldüğü sürece görev alabilir, bu sebeple en nihayetinde kur-
gu durumundadır. Kelimelerimizin kendilerinin “bir harf ” olduk-
larını fark ettiklerinde ortaya çıkan kaygıyı hatırlamak yeterlidir. 
Hitchcock’un Ölüm Kararı (Rope)’nda Profesör Cadell iki öğrenci-
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sinin kendisinin Süpermen hakkındaki teorisi olan öldürme hakkını 
ciddiye aldıklarında hoşnutsuzca şaşırır ve fark eder: Bu şaşkınlık 
Candell’in “normalliğine” tanıklık eder. Bu yüzden normal bir şekil-
de görevini görürse, sembolik düzen “ciddiye alınmaz”. Örneğin bir 
garson beni övgü niteliğinde “Bugün nasılsınız?” diyerek karşıladı-
ğında onu şaşırtmanın en iyi yolu bu soruyu ciddiye alarak cevapla-
maktır (Gerçekten kötü bir gün geçiriyorum. Önce sabah korkunç 
bir baş ağrısıyla uyandım. Sonra…). Görüntü toplumunda, hayali 
“gerçekçi sunum”un aşırı büyümesi, sembolik kurgu için çok daha 
az boş alan bırakır. Medya gerçekliğiyle kaybolan şey, oyuncaklar-
dan videolara kadar, “az çoktur” deneyimidir: CD’de opera dinledi-
ğinizde, “hiçbir şey görmediğin” gerçeği yaratıcı kurgu ile boşluğu 
doldurabilme imkânı sağlar. Tam tersi olarak, “her şeyi görebilirsin” 
gerçeği yüzünden, bir opera videosu hakkında her zaman bayağı 
olan bir şeyler vardır.

Bu hayali aşırı büyüme, sembolik kurgu için bulunan boşluğa 
nüfuz ettiğinde yerine ne geçer? Boşluk, objet petit a (küçük öteki 
nesnesi) olan yaratıcı sembolik kurgu ile tutkunun dile getirilmesi 
için bulunan boşluğu sağlayan boş çerçeveyle doldurulur. Bu boş-
luk doldurulduğunda, gerçeklikten ötekini ayıran mesafe kaybolur: 
Öteki gerçekliğe düşer. Ancak, gerçekliğin kendisi öteki nesnesinin 
geri çekilmesi vasıtasıyla oluşturulur: “Normal” gerçekliği ilişkilen-
dirilebiliriz sadece şu ana kadar jouissance ondan götürülebilir, arzu 
nesnesi ondan alınmıştır. Sembolik kurgunun faaliyetlerini boğan 
öteki’nin gerçeklikle aşırı yakınlığının kaçınılmaz sonucu, gerçek-
liğin kendisinin “farkına varmama”dır. Gerçeklik artık sembolik 
kurgular tarafından kurulmaz; hayali aşırı büyümenin düzenlediği 
fantezilerin üzerine doğrudan tutunur. Ve burada, psikotik passage a 
l’acte kılığında şiddet sahneye çıkar.

Histerik Hamlet duvar halılarının arkasına saklanıp dua eden 
Claudius’u gözetlerken, onu kılıçla öldürüp öldürmemek konusun-
da karar veremez: Akrabası olan Cladius’u öldürmesi aynı zaman-
da Claudius’taki yüce cisme atılan bir yumruk olacak mıdır, yani 
“kendisinden fazla” olması durumuna ve objet petit a’ya? Hamlet’in 
şüphesi per negationem’i (redderek) psikotik passage al’acte’yi kavra-
mamızı engeller. Psikozda öteki gerçeklikten dışlanmaz; resmi çerçe-
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vesinin boşluğu olarak görev almaz. Sonuç olarak, histerinin tersine 
psikotik şüphe etmez, gerçeklikte öteki’nin kapsandığını bilir; bu 
yüzden gerçekten diğerini öldürebilir ve öldürmüş gibi davranabilir, 
dolayısıyla ötekine yumruk atabilir. Psikotik passage a l’acte, öznenin 
gerçeklikten zorla çıkartılan öteki nesnesine umutsuz girişimi olarak 
düşünülür ve bu yüzden kazanç gerçekliğe erişim sağlamaktır. (Bir 
şeyler gerçeklikte eksildiğinde, psikotik “gerçekliğin kaybı” meydana 
gelmez, ancak tam tersi olarak gerçeklikte çok fazla Şey olduğunda 
meydana gelir.) Öteki’nin bu tahliyesi, “mantıksız” savaş şiddetinin 
kalıbını gösterir. Burada Richard Rorty’nin Orwell’in 1984 oku-
masının belki faydası olabilir: İşkencesi O’Brien’ın ellerinde olan, 
Winston’ın çöküşü ile bağlantılı olarak, Rorty insanların deneyimle-
yebileceği bu noktaya değinir:

Geçmişe bakıldığında, kendilerine söylenen en büyük aşağıla-
ma şudur: “Şu anda inandığım ve istediğim, olmayı düşündüğüm 
ve olmayı umut ettiğim şeyi asla olamam. Kendim hakkında ken-
dime anlattığım hikâye artık anlamlı gelmiyor. Artık bana anlamlı 
gelen bir benliğim yok. Kendimi yaşayanı olarak resmedebildiğim 
bir dünya yok, çünkü kendim hakkında anlatabileceğim uygun bir 
hikâye için kelime yok.” Winston için, samimiyetle söyleyemediği 
ve hala kendisini toplayamadığı bu cümle, “Bunu Julia’ya yap”tı ve 
dünyadaki en kötü şey sıçan olmaktır. Ama bazı şeylere ve bazı cüm-
lelere hepimiz aynı mesafede dururuz.

Lacanvari psikanalizin temel savlarından biri hayali özdeşleş-
melerinin arkasında öznenin çekirdeğini kapsayan bu cümle veya 
şey, öznenin kimliğini tanımlayan sembolik yapıya istinaden azımsa-
namayacak şekilde merkezsizleştirilmiştir. Öznenin bu extimate çe-
kirdeği sadece geçici afaniz5

1 bedelinde zıt düşebilir. İşte bu Lacan’ın 
fantazi formülü - $  a- şunu tanımlar: Onun benliğinin temelini 
şekillendiren bu “ex-timate” beden (inanç, arzu ve sav) bu tuhaf du-
rum karşısında öznenin kendini silmesidir. En mahrem zevklerimiz 
açığa çıktığında bir gül gibi kızarmamıza değinmemiz yeterli olacak-
tır: Yerin dibine girmeyi tercih ederiz. Bir başka deyişle, sembolik 
anlatımın yapısı ve fantazmik çekirdeğin arasındaki azımsanamaya-

5 Afaniz: cinsel haz ve arzunun yitirilmesi demektir (ç.n)
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cak uyumsuzluğa afaniz tanıklık eder. Bu çekirdekle yüzleşmeyi risk 
ettiğimde benliğimle alakalı kendime anlattığım hikâye artık hiçbir 
şey ifade etmez. “Artık bana anlamlı gelen bir benliğim yoktur” ya 
da Lacanvari ifadeyle büyük öteki (sembolik düzen) küçük ötekinin, 
objet petit a, fantazi nesnesinin içine yıkılır. Gerçekliğin alanından 
objet a’yı uzaklaştırmak gerçeklik alanına sürekliliğini kazandırır. 
Afaniz’de, objet a’nın tüm varlığı gereklidir bu nedenle objet a artık çı-
kartılamaz. Bunun sonucunda, sadece parçalara ayrılmış gerçekliğim 
üzerinde kurulmuş bu sembolik yapı değil, aynı zamanda açıkça ya-
yılmış olan zevklerimin fantazmik çekirdeği de saldırıya maruz kalır. 

Bu bakımdan belki de, kendi isteği dışında objet a’sını kamu 
görüşüne sunmaya zorlanmış bir özne tarafından acı çektirilmekten 
daha büyük bir şiddet yoktur. Ve kazara, tecavüze karşı üretilen te-
mel argüman şudur: Bir şekilde erkek şovenizmi haklıysa bile, bazı 
kadınlar bir şekilde bazı durumlarda kabaca elde edilmek isteseler 
bile, işte tam da bu sebepten dolayı bir kadını kendi isteğine karşın 
yine kendi arzusuyla boyun eğmesine zorlamaktan daha aşağılayıcı 
bir şey yoktur. “Önemsiz hizmetlerimin abartıldığını işitmektense” 
diyerek reddettiğinde Shakespeare’in Coriolanus karakterinin aklın-
da şunlar vardı: Kendi çekirdeğini oluşturan herhangi bir şeyi halka 
açmaktansa bir hain olmayı tercih etti.

Bosna’daki savaş, bu yüzden “post modern” savaşın paradigma-
sıdır: Bu savaş Ego kötülüğü, Süperego kötülüğü ve id kötülüğü üçlü 
örneklendirmesini somutlaştırır. Burada aşırı fiziksel şiddetle, böl-
gelerin fethedilmesiyle ve yağmayla karşı karşıyayız. Ayrıca sembo-
lik şiddetle, düşmanın sembolik evreninin yıkımı, “kültür-katli” ile 
de karşı karşıyayız. Bunun bir sonucu olarak ise “topluluğun kendi 
hakkında kendisine anlattığı hikâye artık anlamlı gelmemektedir” 
durumu ile de karşı karşıyayız. Ve en radikal seviyede, öteki’nin 
bünyesinde bulunan dayanılmaz fazla zevke, a’ya saldırmaya çalışan 
bir çabayla karşı karşıyayız. Çünkü nefret, zevk nesnesinin “gerçek 
sahipliği” ile sınırlı değildir aynı zamanda zevkin gerçek çekirdeği-
ni hedefler yani objet a’yı. Bu da “nesnesinde kendisinden çok” bu-
lunan nefret objesinin dar manada yıkılmaz oluşudur: Gerçekte ne 
kadar çok nesneyi yok edersek, yüce çekirdeği bizden önce o kadar 
güçlü şekilde yükselir.
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Nazi Almanyasındaki Yahudilerle ilişkili olarak ortaya çıkan 
bu paradoksun (ne kadar merhametsizce yok edilmeye çalışılırlar-
sa, geride kalanlar tarafından o kadar korkunç sonuçlar elde edilir), 
Bosna’daki Müslümanlarla ilişkili olduğu algılanabilir. Müslümanlar 
ne kadar katledilirlerse ve aç bırakılırlarsa, Sırpların gözünde “Müs-
lüman köktenciliği” o kadar tehlikeli hale gelir. Öteki’nde bulunan 
ve bizi rahatsız eden fazla zevkin travmatik gerçek çekirdeği ile olan 
ilişkimiz fantaziler üzerine kuruludur (Öteki’nin her şeye gücü yet-
mesi hakkında, “onların” tuhaf cinsel eylemleri hakkında vb.) Bu ke-
sin anlamda, savaş her zaman ve aynı zamanda fantazilerin savaşıdır.

“Post modern” savaş alanının sosyal geçmişine gelince, Etienne 
Balibar açık bir şekilde “klasik” ırkçılığa nazaran çağdaş ırkçılığın 
yerini aldığını ifade eder. Klasik ırkçılık milliyetçiliği tamamlama 
görevi görür: Milliyet kimliği iddiasının geçmişine karşı ortaya çı-
kan ve “patolojik” yoğunlaştırmasını, olumsuzluğunu, tersini, “iç” 
farklılığına ve Milli-Bedeni içeriden tehdit eden yabancı bedene 
karşı yön değişimini tanımlayan ikincil bir oluşumdur. Günümüz-
de, bu ilişki tersine dönmüş gibi gözükür, ya da Hegelce, kendisi-
ni yansıtır: Milliyetçiliğin kendisi bir tür olarak ya da ırkçılığın ta-
mamlayıcısı olarak görev yapar, yani “içsel” yabancı bedenden bir 
sınırlama olarak görev alır. Bu sebeple, bugün “ırkçı olmayan mil-
liyetçilik” resmen mümkün değildir çünkü milliyetçiliğin kendisi, 
kavram olarak, ırkçılığın bir türü olarak konumlandırılmıştır (milli 
kimliğimizin “içeriden” her daim tehdit edildiğini öne sürdüğümüz 
kişiler “ötekiler”dir). “Agresif olmamak”la ilgili solcu endişe ve “iyi” 
milliyetçilik böylece tamamen geçerli kılınmıştır – “iyi” milliyetçilik 
küçük toplulukların, tehdit edilen milletlerin, “iyi” milliyetçiliği ve 
“kötü” agresif milliyetçilik arasında net bir ayrım çizgisi çekmenin 
ihtimali ile ilgilidir.

Irkçılığın kendi alanıyla beraber bu yer değiştirmenin mevkida-
şı, anti-semitizm rolündeki yapısal değişikliklerdir. Klasik ırkçılıkta, 
anti-semitizm bir istisna olarak yer alır: Örneğin Nazi söyleminde, 
Yahudilere (Almanların unheimlich (korkutucu) ikizi olan ve orta-
dan kaldırılması gerekenler) karşı tutum diğer “alt” milletlere karşı 
olan tutumdan radikal şekilde ayrılır. Ancak bu konuda hedef sade-
ce onların ortadan kaldırılması değildir aynı zamanda itaatleridir – 
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milletlerin hiyerarşisinde üzerlerine düşen “uygun yeri” almalıdırlar. 
Yahudiler diğer alt milletlerin itaatsizliklerini kışkırtan rahatsız edici 
elementlerdir bu sebeple, yalnızca Yahudilerin ortadan kaldırılmala-
rı durumunda diğer milletler kendilerine uygun önemsiz yerlerini 
kabul edeceklerdir. Ancak burada aynı zamanda günümüzde özel 
bir değişim de yer almaktadır: Evrenselleşmiş anti-semitizm ile karşı 
karşıyayız – bu da her etnik “ötekiliğin”, zevklerimizi tehdit eden un-
heimliches ikizleri olarak görülmesidir. Kısacası “normal”, istisnasız 
ve anti-semitik olmayan ırkçılık artık mümkün değildir. Holocaust 
metaforunun evrenselleşmesi (Nazi Holocaust’uyla karşılaştırılabi-
leceği iddia edilen her etnik temizlik), göründüğünden daha fazla-
dır, bu sebeple şeyin kendisinin içsel mantığında kurulmuştur, anti-
semitizmin evrenselleşmesinde. 

Cinsler ve türler arasındaki bu yer değişim, bu geri dönüş etnik 
Şeyle özdeşleşmenin baskın yapısı aracılığıyla Ulus-Devletin kade-
meli çözülmesine dayandırılır. Bugün bu yapı milletlerarası tamam-
lama süreçlerinin yanı sıra yeni yerellerin ortaya çıkışı, kimliğin 
milletlerarası, etnik ve proto-etnik formu tarafından ve “Gey Millet” 
dâhil olmak üzere birçok taraftan saldırı altındadır. Bu küresel ala-
nın içinde, her etnik farklılık “içsel” olarak eo ipso (şeyin kendisin-
den) görülür. Bu sebeple, her milliyetçilik ırkçılığın zaten bir türüdür 
ve her ırkçılık anti-semitizmin yapısını sahiplenmiştir.

Fantaziyi Katetmek
Aldous Huxley’nin Kardinal Richelieu’ya danışmanlık yapan 

Pere Joseph’in biyografisini anlatan The Grey Eminence kitabı etik ve 
fantezi arasındaki karışık ilişkiye ışık tutmak isteyen herkesin okuma 
listesinde olmalıdır. Eğer modern Avrupa tarihinin yeniden kurgu-
sal yapılanmasında olayların bozulmuş “normal” söylemini ve den-
gesizliğin nihai sonucunun çağımızda yaşanan iki dünya savaşı ol-
duğunu gösteren bölümünü izole etmek isteyen biri varsa, bu rol için 
ilk aday şüphesiz ki 17. yüzyılın ilk yarısındaki 30 Yıl Savaşları’nda 
bölüştürülen Alman İmparatorluğu’dur. Bu bölüştürmenin sonucu 
olarak, Almanya’nın ulus devlet olması geciktirildi. Ve bu simgesel 
yeniden yapılanmanın içinde bulunan ve bu felaket sonuçların so-
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rumlusu olarak düşünülecek bir kişi varsa, bu rol için ilk aday entri-
ka konusunda inanılmaz bir kapasitesi sebebiyle Protestan kampının 
içine karışıklık sokmayı, Katolik Fransa ve Protestan İsveç arasında 
bir paktı ve Alman bölgesindeki savaşın merkezini değiştirmeyi ba-
şaran Pere Joseph’tir.

Pere Joseph, binlerce insanın hayatını feda etmeye ve casusluğa, 
yalana, cinayet işlemeye, devlet çıkarı için zorbalık yapmaya hazır 
bir Machiavelyen politikacı ve komplo kurmanın en üst düzey şekil-
de vücut bulmuş halidir. Ancak – bu Huxley’i büyüleyen özelliğidir 
– aynı Pere Joseph’in başka bir özelliği daha vardır: O yalnızca bir 
rahip değil en otantik türden bir mistikti. Her akşam, acılı ve hileli 
diplomatik entrikalarla dolu bir günün ardından derin bir meditas-
yona dalardı. Mistik görüleri, Rahibe Teresa veya Aziz John’a layık 
otantikliğe tanıklık eder. Küçük bir Fransa manastırının rahibeleri 
ile düzenli olarak yazışırdı ve her zaman ruhani sıkıntıları hakkında 
onlara tavsiye vermek için zaman bulurdu. Biz bu iki yönü beraber 
nasıl düşünebiliriz? Bu önemli noktada, Huxley’nin kendisi gerçek 
paradoksu görmezden gelir ve Pere Joseph’in mistik deneyimlerinin 
iddia edilen zayıf noktasına suçu atarak kolay yolu seçer. Aşırı İsa-
odaklı oluşu, çarmıha gerilme yolunda İsa’nın çektiği acılara olan ta-
kıntısı, diğer insanların acı çekmelerine aldırmaz bir şekilde yapılan 
manipülasyonun muhtemel sorumlusu olarak görülür. (Bu sebeple, 
Huxley Hristiyanlığa yüz çevirdi ve ruhani kurtuluşu Doğu öğreti-
sinde aradı.) Ancak yapmamız gereken şey, görülmesi imkânsız bağ-
lantıda açıkça ısrar etmektir: Bir insan korkunç bir entrikacı olabilir, 
fakat onun “kendini anlaması”, varoluşsal-dini deneyimi, kusursuz 
biçimde “otantik” olabilir. “İdeolojik olmayan” kendini deneyimle-
me olmadan, belki de “otantik”, korkunç politikaları onun adına ger-
çekleştirilmeyeceğini garanti edebilir. Bu paradoks Dostoyevski’nin 
eseri Karamazov Kardeşler’in en edebi örneği değil midir? Ölümün-
den sonra basılan taslaklarından biliyoruz ki, masumiyet ve müte-
vazı ruhaniliğin bir örneği olan Alyosha, romanın yazılmamış deva-
mında, devrimci bir terörist olur.

Bugün “evde” dazlaklarla yapılan röportajlar moda haline geli-
yor. Evlerinin çevresinde nasıl “bizim gibi normal insanlar” olduk-
larını, aile üyelerini nasıl önemsediklerini, hassas koca ve oğullar 
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olduklarını gösteriyorlar. Burada ayrıca, bir çelişkiyi kabul etmek 
zorundayız: Bir insan göçmenleri ölümüne dövebilir ancak aile çev-
resinde yaşlılarla ve yatalak kayınvalidesi ile ilgilenen sevgi dolu bir 
koca olabilir… Evdeki dazlak durumu Pere Joseph’in durumundan 
daha açıktır, çünkü Hegelvari “karşıtlığın raslantısı”nı anlatan ör-
nekleyici bir durumla karşı karşıyayız: Vahşi bir dazlak olmak, duy-
gusal aile babalığının yüzeysel karşıtı değildir, ancak bu çok duygu-
sal aile adamı onun ötekiliğindedir. Onun güvenli aile sığınağı tehdit 
edildiğinde, aynı adamın vahşi tepkisini gözler önüne serer. Başka 
bir deyişle, hiddete bürünen ve hiçbir “derin” mantıklı sebebi ve ide-
olojik dayanağı olmaksızın sadece “kendisini iyi hissettirdiği” için 
“onları” dövmeye başlayan dazlak, farklı bir yaklaşımda “tüketim 
toplumu”nun narsistik bireylerinden başkası değildir. Onları ayı-
ran çizgi oldukça incedir. Tamamen resmi bir dönüşümden oluşur, 
çünkü “sosyal olarak izin verilen” ideolojik çerçevenin içinde ya da 
dışında yazılmış bir ve aynı temel tutumla karşılaşıyoruz.

Dazlakların bu örneği daha önce bahsi geçen ideolojinin res-
mi yasalar ve onun kamu görüşünden saklanan (“Kırmızı Kod”, Ku 
Klux Klan linçleri) ahlaksız alt bölümünün yapısal olarak ayrılışını 
kavramak zor değildir. Dazlak örneği neredeyse simetrik olarak ön-
ceki örnekleri tersine çevirir: Yüzeyin kendisi “kirlenmiş”tir – daz-
laklar toplumun gözleri önünde eylemlerini gerçekleştirir, Birkaç İyi 
Adam’daki iki asker ya da Ku Klux Klan üyeleri ise karanlığın örtü-
sü altında gerçekleştirir – ancak “dürüst”, “insan” tarafı mahremi-
yet sahasının içine geri çekilir. Onun kamu hareketinin zalimliğine 
rağmen, dazlak şahsen bizler gibi annesini seven sıcak bir insandır. 
Karanlık geçmişini kamu kanun ve nizamı ile yüzleştirmek yerine, 
hassas, dürüst, “insan” arka planını gizleyen korkutucu bir yüzümüz 
var. Lenin’in Stalinist hagiografisi çalışmasına benzer bir şeyler var-
dır: Stalinist metin açıkça Lenin’in tarihi gerekliliği doldurmak için 
çabasını, kuvvetli ölçülere dayandırmak için zorlandığını kabul eder. 
Bu da çokça burjuvazi ahlaki normunu ihlal etmeyi ve çok sayıda 
insanın bulunduğu infaz özetini emretmeyi kabul etmektir. Ancak 
buna rağmen, Beethoven’ın piyano sonatıyla derinden heyecanlanır, 
çocukları ve kedileri sever… Bu fark bu yüzden geleneksel ve “totali-
ter” güç arasındaki farktır: Geleneksel güçte, süperego gizlice aktiflik 
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gösterir, ancak “totaliter” düzende, bu durum kamu alanına devre-
der ve “sıcak insanlık” denilen şey tarihin gerekliliği ahlaksız korku-
ların başarılarını dayatan insanların gizli özellikleri olarak görünür.

Eski Yugoslavya’da olan son olaylar, kurtuluşlarımız üzerine 
söylenmiş en saçma ve kötü şöhretli atasözlerinden biri olan “Anla-
manın anlamı affetmektir”i kanıtlar. Bu, Bosna’daki etnik katliam açı-
sından ne kadar önemli? Sırpları “anlamak”, kişinin Sırpların kendi 
kendilerini anlama durumu ile yer değiştirmesi ve yine Sırpların al-
gılama ve faaliyetlerini aklama biçimlerini “yeniden deneyimleme”si 
demektir - Sırp mitlerinin tarihsel benlik tecrübelerini anlattıkları, 
Sırp masallarının sınırlarına sığacaklarını söyleyerek. Buradaki pa-
radoks kişinin Sırpların suçlarının otantikliğini azaltmayan cana-
varlığına ve bu mitlere yakışan bir çeşit trajik güzelliğe dayanmak 
zorundadır. 

Psikanalizin etik tutumu burada bulunur, Lacan’ın “fantezi geçi-
şi” tarafından ismi konulan geri dönüş fantazinin içinden geçer: En 
“otantik” hayallerimize karşı, sembolik evrenimizin tutarlılığını ga-
ranti eden efsanelere karşı farz etmek zorunda olduğumuz mesafede.
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Beden
2018 Sayı: 10

Monograf, 10. sayısında beden kavramına dair sorular sorarak 
edebiyat metinlerini bedeni oluşturan söylem ve pratikler ekseninde 
değerlendirmek istiyor. Beden kavramının edebi metin lerdeki işlevi-
ni tarihsel ve yazınsal dönemlerle birlikte tartışmayı amaçlıyor.

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında, beden kavramına 
yönelik başka yaklaşımları da ele alan, özgün fikirlere dayalı makale-
leri en geç 15 Nisan 2018 tarihine kadar info@monografjournal.com 
adresine bekliyor.

• Kurmaca metinlerde beden imgelerinin mekân, olay örgüsü ve 
karakter yapılarıyla ilişkisi
• Modernist yazında bedenin yeniden tanımlanması
• Cinsiyet ve cinsel kimlik kavramları üzerinden tahakküm ilişkile-
rinin sorgulanmasında bedenin anlatısal işlevi
• Bedenin denetlenmesine yönelik temaların ve söylemlerin ince-
lenmesi (âdâb-ı muaşeret kuralları, güzellik tanımları, tabular...)
• Hastalık temasının yer aldığı metinlerde bedenin algılanma bi-
çimlerinin incelenmesi 
• Bedenle ilgili tasavvurların edebiyattaki kullanımlarında bilinç-
dışının rolü
• Beden ve yazı ilişkisini toplumsal cinsiyet ve feminist yazın düz-
leminde tartışmak
• Beden imgelerine eko-eleştirel yaklaşımlar; insan bedeni ve doğa 
ilişkisi
• Engelli çalışmalarının sunduğu yeni perspektiflerin eleştiri ve 
okuma deneyimlerine yansıması
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The Body
2018 Issue: 10

The tenth issue of Monograf will raise questions about the concept of the 
body so as to evaluate literary texts with respect to the discourse and prac-
tices that conceptualize the body. The issue aims to discuss the function of 
the body in literary texts with reference to historical and literary periods. 

Monograf invites original articles to be sent to info@monografjournal.com 
by April 15, 2018 for its tenth issue that will concentrate on the concept of 
the body. Subtopics in which contributions are sought include, but are not 
limited to, the following: 

• The relationship between the images of the body and the structures of 
setting, plot, and character in fictional texts 
• The redefinition of the body in modernist literature
• The narrative function of the body in questioning dominance relations 
with reference to the concepts of sex and gender identity
• The study of the themes and discourse that aim to control the body 
(etiquette, the definitions of beauty, taboos...)
• The analysis of the perceptions of the body in texts which contain the 
theme of illness 
• The role of the subconscious in the use of conceptions of beauty in 
literature 
• The dicussion of the relationship between the body and writing with 
reference to gender and feminist literature 
• Ecocritical approaches to the images of the body, and the relationship 
between the human body and nature
• The reflection of the new perspectives offered by disability studies to 
the experiences of criticism and reading
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Dipnot: Barış Bıçakçı
2018 Sayı: 10

Monograf, 10. sayısında Barış Bıçakçı’nın edebiyatını odağına alı-
yor. 2000’lerde öne çıkan önemli yazarlardan biri olan Barış Bıçakçı’nın 
edebiyat evrenini, hem kendi gelişimi içinde hem de dönemin edebiyat 
atmosferi ve toplumsal gelişmeleriyle bağlantılar kurarak incelemek, ya-
zarın öykü ve romanlarını farklı perspektiflerden değerlendirmek istiyor.

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında, Barış Bıçakçı edebiya-
tına yönelik başka yaklaşımları da ele alan, özgün fikirlere dayalı makale-
lerinizi en geç 15 Nisan 2018 tarihine kadar info@monografjournal.com 
adresine bekliyor.

• 2000 sonrası Türkçe edebiyat tarihi içerisinde Barış Bıçakçı metinleri-
nin konumu
• Barış Bıçakçı metinlerinde biçimsel ve izleksel süreklilikler ve kesintiler
• Barış Bıçakçı metinlerinin başka metinler ve edebiyatlarla etkileşimi
• Gündelik hayat çalışmaları bağlamında Barış Bıçakçı edebiyatı
• Toplumsal ve politik gelişmeler bağlamında edebiyatın işlevine ilişkin 
tartışmalar ve Barış Bıçakçı edebiyatı
• Barış Bıçakçı metinlerinin dili ve biçimsel özellikleri
• Aforizma tartışmaları çevresinde Barış Bıçakçı edebiyatı
• Erkeklik ve çocukluk bağlamında Barış Bıçakçı’nın karakterleri 
• Barış Bıçakçı metinlerinde varoluş gerilimleri ve bu gerilimlerle baş 
etme tarzları
• Barış Bıçakçı edebiyatında kent ve kent deneyimleri
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Footnote: Barış Bıçakçı
2018 Issue: 10

In its tenth issue, Monograf will focus on Barış Bıçakçı’s literature. The 
“Footnote” to this issue would like to analyze Barış Bıçakçı’s literary uni-
verse both in relation to its own progress as well as with its connections 
to the period’s literary atmosphere and social developments, evaluating the 
writer’s short stories and novels with reference to different perspectives. 

Monograf invites original articles to be sent to info@monografjournal.com 
by April 15, 2018. Subtopics in which contributions are sought include, but 
are not limited to, the following:

• The position of Barış Bıçakçı’s texts in the post-2000 history of Turkish 
literature
• Stylistic and thematic constants and discontinuities in Barış Bıçakçı’s 
texts 
• The interaction of Barış Bıçakçı’s texts with other texts and literatures 
• Barış Bıçakçı’s literature within the context of daily life studies
• Discussions regarding the function of literature in light of social and 
political developments and Barış Bıçakçı’s literature
• The linguistic and stylistic features of Barış Bıçakçı’s texts
• Barış Bıçakçı’s literary works in discussions on aphorisms
• Barış Bıçakçı’s characters within the contexts of manhood and childhood 
• Existence tensions and ways of coping with such tensions in Barış 
Bıçakçı’s texts
• The city and experiences of the city in Barış Bıçakçı’s literature 
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Genel Kurallar

Değerlendirilmek üzere Monograf ’a gönderilen metinler Times New Roman 
yazı tipinde 1,5 satır aralığıyla, 12 punto olarak yazılmalıdır. Belirlenen sözcük 
sayısı, makale türündeki metinler için 3000-12.000, kitap eleştirisi gibi değer-
lendirme türündeki metinler için 1000-3000 arasıdır. Makalelerin dili Türkçe 
ya da İngilizce olmalıdır.

Dergide yayımlanan yazılar, referans gösterme sistemi olarak APA (Ameri-
can Psychological Association) stilinin 6. Baskısına göre hazırlanmalıdır. 

Yazım Kuralları
Başlık: Makalenin temel kavramlarını, savını ve tartışmalarını yansıtacak 

şekilde içerikle uyumlu olmalı, mümkünse 10-12 kelimeyi aşmamalı ve koyu 
harflerle yazılmalıdır. Başlık, 14 puntoyla koyu olarak yazılmalı ve içerdiği söz-
cüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır.

Yazar adı: Başlığın altına yazılmalı, yazarın görev yaptığı kurum ve e-posta 
adresi bir yıldız işaretiyle başlığa eklenerek ilk sayfanın altında dipnot olarak 
belirtilmelidir.

Öz: Makaledeki bilginin ana hatlarıyla tanıtılmasıdır. Türkçe ve İngilizce 
dillerinde, birer paragraf halinde yazılmalı ve makalenin başında bulunmalıdır. 
Öz, en fazla 250 kelime olmalı, 10 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe başlık ve Öz’ün hemen altında 5 anahtar kelime 
bulunmalıdır. Anahtar kelimelerin İngilizce karşılıkları Abstract’ın altında yer 
almalıdır.

Ana Metin: Makalenin ana metni Times New Roman yazı karakteri ile 12 
punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Tablo, Grafik, Resim ve Şekiller: Metinde kullanılan görseller; Tablo 1, 
Tablo 2 ya da Grafik 1, Grafik 2 gibi biçimlerde numaralandırılmalı ve metnin 
uygun bölümlerine yerleştirilmelidir. 

Kaynakça
• Metinde değinilen kaynaklar, yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla dü-
zenlenerek yazılmalıdır.
• Kitap türündeki kaynakların künye bilgilerinde “yayınevi”, “kitabevi”, “ya-
yınları” gibi ibareler yer almamalı, sadece isim belirtilmelidir. 
Örnek: İstanbul: İletişim 
 London: Routledge
Klasik eserlerin ilk yayım tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda parantez 
içinde “Özgün eser 1876 tarihlidir” şeklinde not düşülür.

Kaynakçada yer alan metinlerin künye bilgileri, aşağıda verilen örnekler esas 
alınarak yazılmalıdır.

Tek Yazarlı Kitap: 
Gürbilek, N. (1999). Ev Ödevi. İstanbul: Metis.
Huch, R. (2005). Alman Romantizmi. Gürsel Aytaç (Çev.). İstanbul: Doğu Batı.
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Çok Yazarlı Kitap:
Bilkan, A. F. ve Aydın, Ş. (2007). Sebk-i Hindi ve Türk Edebiyatında Hint Tarzı. 
İstanbul: 3F.
Karakaşlı, K., Kentel, F., Özdoğan, G. G., Üstel, F. (2009). Türkiye’de Ermeniler: Ce-
maat-Birey-Yurttaş. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Editörlü Kitap:
Irzık, S. ve Parla, J. (Ed.) (2014). Kadınlar Dile Düşünce. İstanbul: İletişim.

Editörlü Kitaptan Bölüm:
Holbrook, V. R. (1999). Alegorinin Ölümü, Hüsn ü Aşk’ın Özgünlüğü. Mehmet 
Kalpaklı (Ed.), Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler (s. 403-412). İstanbul: Yapı 
Kredi.

E-Kitap:
Barry, P. (2002). Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory. 
[Adobe Digital Editions version]. http://libgen.org/book/index.php?md5=4AA855
3A1EB6CCB988011B28BA4FE19C
Taylor, C. (2001). Radical enlightenment. Sources of the self: The making of the mo-
dern identity (Vol. IV, pp. 321-354). http://books.google.com/books

Basılı Dergiden Makale:
Köroğlu, E. (2011). Yahya Kemal Şiirinde Anlatısallık, Kapanışlar ve Tarih Anlayışı. 
Yeniyazı, 11, 60-70.

Elektronik Dergiden Makale:
Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics sup-
porting awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. 
doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258
Pelvanoğlu, E. (2014). Orfeus’un arzusu: Tanpınar’ın sembolist estetiği bağlamında 
Huzur için bir yakın okuma denemesi. Monograf, 2.  http://www.monografjournal.
com/wp-content/uploads/2015/01/2.-sayı-pelvanoglu.pdf

Ansiklopediler:
Uçman, A. (1989). Akif Paşa. İslam ansiklopedisi (Cilt 2, s. 261-263). İstanbul: Tür-
kiye Diyanet Vakfı.

Sözlükler:
Contemplation. (1989). The Oxford English dictionary, Cilt III. (2. Baskı, Cilt 3). 
Oxford: Clarenden Press.
-Metinde yapılan referanslarda: (Contemplation, 1989)

Yayımlanmamış tezler:
Atabağsoy, N. (2010). Edip Cansever Şiirinde Tek Seslilik: Tragedyalar ve Ben Ruhi 
Bey Nasılım. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi / Ekonomi 
ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Gazete yazıları:
Belge, M. (2008, 4 Ocak). Tarih niçin sevilir? Radikal, s.7.

Elektronik gazete yazıları:
Tuğal, C. (2014, 13 Ocak). İki nehrin arası bir yere dökülebilir mi? www.t24.com.tr
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Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar:
Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times 
[Ulusal Baskı.]. s.23.

Röportaj:
Aydoğan, M. (2014). From elifba to alphabet: The history of learning to read. 
Benjamin C. Fortna ile söyleşi. Monograf. Ocak 2014. Erişim http://www.mo-
nografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/7-fortna.pdf 

Film:
Erdem, R. (Yönetmen). (2010). Kosmos [Film]. TR: Atlantik.
-Metinde yapılan referanslarda: (Kosmos, 2010)

Metin İçinde Alıntı ve Referans Kuralları
• Tek yazarlı kaynaklar:
Metin içinde tek yazarlı bir kaynağa yapılan atıflarda sırasıyla yazar soyadı, 

yıl ve sayfa numarası parantez içinde belirtilmelidir.
Örnek: (Eagleton, 2014, s.203)
• İki yazarlı kaynaklar:
İki yazarlı kaynaklara yapılan atıflarda yazarların soyadları verilmelidir. 
Örnek: (Gilbert ve Gubar, 2000, s.37)
• Yazar sayısı ikinden fazla olan kaynaklar:
Yazar sayısı ikiden fazla olan kaynaklara atıfta bulunulurken alfabetik sıraya 

göre ilk yazarın soyadı verilerek diğer yazarlar için “vd.” kısaltması kullanılmalıdır.
Örnek: (Brooker vd., 2005, s.126) 
İlk yazarı aynı olan kaynakları ayırt edebilmek için ikinci ve diğer yazarların 

soyadları yazılarak devam edilmelidir. 
• Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar:
Alıntı yapılan kaynağın yazarı belli değilse, italik harflerle kaynağın adındaki 

ilk iki ya da üç sözcük yazılır ve tarih eklenir.
Örnek: Diğer bir kaynakta (College Cost Book, 1983) belirtildiği gibi... 
College Cost Book’ta (1983) belirtildiği gibi...
• Aynı yazara ait kaynaklar:
Yazarları aynı olan eserler eskiden yeniye doğru tarihsel olarak sıralanır.
Örnek: (Dellaloğlu, 2012) (Dellaloğlu, 2013)
• Dipnotlar:
Metinde dipnotlar, sayfa sonunda yer almalı, metin sonuna ekleme yapılma-

malıdır.
• Kaynakların isimleri:
Metin içinde geçen kitap, dergi, gazete, ansiklopedi, film, video gibi kaynak-

ların isimleri tırnak içine alınmadan italik olarak yazılmalıdır.
Örnek: Mahmut Mutman’ın (2014) The Politics of Writing Islam: Voicing Dif-

ference adlı kitabında (…)
Metinde değinilen makale başlıkları tırnak içine alınmalı ve italik yazılma-

malıdır. Örnek: Şerif Mardin (2002) “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma” baş-
lıklı makalesinde (…)
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• Uzun Alıntılar:
Metin içinde sözcük sayısı 40’ı geçen alıntılar blok halinde verilir. Blok alıntı 

soldan 1 tab içeride olmalı, tek satır aralığıyla ve 11 puntoluk harflerle, tırnaksız 
olarak yazılmalıdır. 

Örnek: Gürsel Korat’a göre (2014)

Görsel dil, doğrudan işaretlerle başlamış bir anlatım sistemidir. İlk alfabe yazı-
ları temelde bazı şekillerin ifadesi için başvurulmuş görsel anlatım araçlarıydı. 
Hiyegrolif, yazıdan çok görsel bir tanımlama dilini akla getirir. Aslında temel 
olarak bağlı olduğu dilin gramerini değil, görmeyle ilgili bir imgelemi sıraya 
koyar (s.182).

• Metin içi kısa alıntılar:
Sözcük sayısı 40’ı geçmeyen daha kısa alıntılar ise metin içinde çift tırnakla 

gösterilir.
Örnek: Berna Moran (1994), “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakı-

mından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (s.36) diyerek “gerçekçi-
lik” kavramının farklı anlamlarına dikkat çeker.

• İkincil Kaynaktan Alıntılar
Yararlanılan kaynaktaki bilgi başka bir metinden alıntıysa aktarılan kaynak 

belirtilir.
Örnek: Çocukluk dönemindeki kişiler-arası ilişkiler komplekslerin temelini 

oluşturabilir ve ruhun; duygu, tavır, davranış gibi bütün düzeylerinin yapılan-
masında rol oynayabilirler (Laplanche ve Pontalis’den aktaran Koçak, 1996).

• Alıntı kullanmadan yapılan referanslar:
Alıntı yapılmadan, başka bir kaynağa bütün olarak göndermede bulunulu-

yorsa, referans (yazarın soyadı, yıl) şeklinde yazılmalıdır. 
Örnek: Ancak, kolektif hafıza, bireysel hafızaların toplamı değil, birbirlerini 

besleyen ve belirleyen hafıza biçimleridir (Halbwachs, 1994).
Örnek: Rudolf Arnheim’a (1974) göre fotoğraf, insana kendini izlemesine 

yardımcı olma, kendi deneyimlerini koruma ve genişletme ve yaşamsal önem 
taşıyan iletişimin mübadelesi konusunda imtiyaz sağlamıştır. 

Referans gösterilen kaynağın yazarının adı cümle içinde geçiyorsa, adın ar-
dından parantez içinde yıl ve cümle sonunda sayfa numarası yazılır.

Örnek: Douwe Draaisma’ya (2007) göre belleğin ölümlülüğünde zımnen var 
olan geçiciliğe karşı yapay bellekler geliştirerek kendimizi sağlama alırız (s.19).

• Aynı Soyadını Taşıyan Yazarların Çalışmalarına Referans:
Aynı soyadına sahip yazarların metinlerine yapılan atıflarda mutlaka soyadla 

birlikte yazarların isimleri de belirtilmelidir.
Örnek: Tanıl Bora (2011), Aksu Bora (2014).
• İki ya da Daha Fazla Kaynağa Referans:
İki ya da daha fazla kaynağa referans yapılması gerekiyorsa yazar soyadları ve 

yayın tarihleri aynı parantez içerisinde gösterilir.
Örnek: (Armağan 2011; Esen 2006).
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General Guidelines

Articles submitted to Monograf must use 12 pt. Times New Roman, with 
1,5 lines spacing. Required number of words is 3000-12.000 for argumentative 
papers and 1000-3000 for book reviews and similar articles. All articles must be 
written in either Turkish or English.

Authors must follow the 6th edition of the APA citation style. 

Formatting Guidelines
Title: The title of must reflect the essential concepts and arguments of the 

article. It must not consist of more than 10-12 words and must be written in 14 
pt. bold font. The first letter of each word must be capitalized.

Name of the Author: Author’s name must be placed underneath the title. 
Author’s institution and e-mail adress must be included as a footnote to the title.

Abstract: The abstract must be placed above the main body of text, in Tur-
kish and English, one paragraph each. It must be a maximum of 250 words long 
and use 10 pt. font with single spacing.

Key Words: 5 key words must be given underneath both the Turkish and the 
English versions of the abstract, in respective languages.

Main Body: The main body of text must use 12 pt. Times New Roman with 
1,5 spacing.

Tables, Graphics, Pictures and Schemes: Visuals used in the text must be 
numbered (e.g. Table 1, Table 2 or Graphic 1, Graphic 2) and placed in corres-
ponding parts of the text.

References
• References should be cited alphabetically, based on authors’ last names.
• In citing the publisher of a book, words like “press” or “books” must be 

omitted from the publisher’s name.
Example: İstanbul: İletişim
 London: Routledge
• If the original publication date of a classic work is known, then the phrase 

“First published in [year]” is included at the end of the citation entry in parent-
heses.

Below are some basic rules for writing your list of references.

Book with Single Author: 
Gürbilek, N. (1999). Ev Ödevi. İstanbul: Metis.
Huch, R. (2005). Alman Romantizmi. Gürsel Aytaç (Trans.). İstanbul: Doğu Batı.

Book with Multiple Authors:
Bilkan, A. F. ve Aydın, Ş. (2007). Sebk-i Hindi ve Türk Edebiyatında Hint Tarzı. 
İstanbul: 3F.
Karakaşlı, K., Kentel, F., Özdoğan, G. G., Üstel, F. (2009). Türkiye’de Ermeniler: 
Cemaat-Birey-Yurttaş. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
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Book with Editor:
Irzık, S. ve Parla, J. (Ed.) (2014). Kadınlar Dile Düşünce. İstanbul: İletişim.

Chapter from a Book with Editor:
Holbrook, V. R. (1999). Alegorinin Ölümü, Hüsn ü Aşk’ın Özgünlüğü. Mehmet Kal-
paklı (Ed.), Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler (p. 403-412). İstanbul: Yapı Kredi.

E-Book:
Barry, P. (2002). Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory. 
[Adobe Digital Editions version]. http://libgen.org/book/index.php?md5=4AA855
3A1EB6CCB988011B28BA4FE19C
Taylor, C. (2001). Radical enlightenment. Sources of the self: The making of the mo-
dern identity (Vol. IV, pp. 321-354). http://books.google.com/books

Article from Periodical:
Köroğlu, E. (2011). Yahya Kemal Şiirinde Anlatısallık, Kapanışlar ve Tarih Anlayışı. 
Yeniyazı, 11, 60-70.

Article from Online Journal:
Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics sup-
porting awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. 
doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258
Pelvanoğlu, E. (2014). Orfeus’un arzusu: Tanpınar’ın sembolist estetiği bağlamında 
Huzur için bir yakın okuma denemesi. Monograf, 2.  http://www.monografjournal.
com/wp-content/uploads/2015/01/2.-sayı-pelvanoglu.pdf

Encyclopedia:
Uçman, A. (1989). Akif Paşa. İslam ansiklopedisi (Vol. 2, pp. 261-263). İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı.

Dictionaries:
Contemplation. (1989). The Oxford English dictionary, Vol. III. (2nd Edition, Vol. 
3). Oxford: Clarenden Press.
-In-text: (Contemplation, 1989)

Unpublished Dissertation:
Atabağsoy, N. (2010). Edip Cansever Şiirinde Tek Seslilik: Tragedyalar ve Ben Ruhi 
Bey Nasılım. (Unpublished master’s thesis). Bilkent Üniversitesi / Ekonomi ve Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Newspaper article:
Belge, M. (2008, 4 January). Tarih niçin sevilir? Radikal, p.7.

Article from online newspaper:
Tuğal, C. (2014, 13 January). İki nehrin arası bir yere dökülebilir mi? www.t24.
com.tr

Source with Unknown Author:
Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 December). New York Times 
[National Edition]. p.23.

Interview:
Aydoğan, M. (2014). From elifba to alphabet: The history of learning to read. Inter-
view with Benjamin C. Fortna. Monograf. January 2014. Link http://www.monog-
rafjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/7-fortna.pdf 
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Film:
Erdem, R. (Yönetmen). (2010). Kosmos [Film]. TR: Atlantik.
-In-text: (Kosmos, 2010)

In-Text Citations
• Source with single author:
Author’s last name, the year of publication of their work and page number 

are cited respectively, in parentheses.
Example: (Eagleton, 2014, p. 203)
• Source with two authors:
Last names of both authors are cited. 
Example: (Gilbert ve Gubar, 2000, p.37)
• Source with multiple authors:
For sources with multiple authors, the last name of the author that comes 

first in alphabetical order is followed by the abbreviation “et al.”
Example: (Brooker et al., 2005, p.126) 
To differentiate between sources whose first authors are the same, names of 

the other authors must be cited.
• Anonymous source:
For sources with unknown authors, the first two or three words of title are 

cited in italics, along with the publication date.
Example: As we see in another source (College Cost Book, 1983)... 
As we see in College Cost Book (1983)...
• Multiple sources by the same author:
Multiple works of an author are cited in chronological order.
Example: (Dellaloğlu, 2012) (Dellaloğlu, 2013)
• Footnotes:
Please always use footnotes and never endnotes.
• Titles of the sources:
Titles of books, journals, newspapers, encyclopedia, films, and video are ci-

ted in italics.
Example: In Mahmut Mutman’s (2014) book The Politics of Writing Islam: 

Voicing Difference  (…)
Titles of articles are given in quotation marks. Example: Şerif Mardin (2002) 

argues in his article “Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma” (...)
Long in-text citations:
Quotations consisting of more than 40 words are given in the form of block 

quotations. Block quotations must be 11 pt, single spaced and indented 1 tab 
from the left margin. Block quotations must not be put in quotation marks. 

Örnek:  According to Franco Moretti (2013)

This syntony between modernism and and the metropolis arises first and fo-
remost out of a common enthusiasm for the growing division of labour. In 
the theoretical field, it’s the analytical breakthrough of the Formalist school; in 
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the artistic field, techniques such as polyphony, rooted in the proliferation of 
professional jargons and sectorial codes. Specialism, for this happy generation, 
is freedom; freedom from the (narrow) measure of the (bad) taste of the (bour-
geois) nineteenth century. (p.34).

• Short in-text citations:
Quotations that are 40 words or fewer are included in the main body and 

enclosed in quotation marks.
Example: When talking about narratives centred around female middle-class 

protagonists Susan Fraiman (1993) observes that they “tend to insist that perso-
nal destiny evolves in dialectical relation to historical events, social structures, 
and other people.” (p.10)

• Quotations from secondary sources
When using information from a source cited in another source, the secon-

dary source is cited.
Example: Interpersonal relationships during childhood can form the basis of 

various complexes and may take part in the formation of all levels of the psyche 
such as emotion, attitude and behaviour (Laplanche and Pontalis as cited in 
Koçak, 1996).

• Paraphrasing sources
If a source is paraphrased without using a direct quotation, author’s last 

name and  date of publication must be given in parentheses. 
Example: However, collective memory is not a summation of individual me-

mories but different forms of memories that breed and determine one another 
(Halbwachs, 1994).

If the name of the author is integrated into the sentence, date of publication 
is given in parentheses after the name, and the page number is given at the end.

Example: According to Rudolf Arnheim (1974) photography helps humans 
view themselves, maintain and expand their experiences, and exchange impor-
tant messages (p. 160).

Örnek: According to Douwe Draaisma (2007) against the impermanence 
that is implicitly existent in the mortality of memory, we secure ourselves by de-
veloping artifical memories in opposition to the existing inpermanence (p.19).

• Authors with the same last name:
When citing two or more authors with the same last name, their first names 

must be given as well.
Example: Tanıl Bora (2011), Aksu Bora (2014).
• In-text citation of two or more sources
Authors’ last names and dates of publication are enclosed in the same pa-

rentheses. 
Example: (Armağan 2011; Esen 2006).




